Ofertas de emprego em Beja semana de 2 a 6 novembro 2020

Técnico de Contabilidade
•

Fiscopax procura Técnico de Contabilidade (M/F) para integrar a sua
equipa em Beja.
Funções:
Desempenho de funções inerentes a todo o suporte contabilístico e fiscal;
Elaboração das Demonstrações Financeiras e respetivos elementos de
suporte;
Garantir a fiabilidade da informação financeira;
Análise de índices Económico-Financeiros.
Requisitos:
Habilitações literárias ao nível da Licenciatura em Contabilidade ou em
áreas similares;
Bons conhecimentos de informática na ótica do utilizador, com destaque
em Excel;
Boa capacidade de comunicação e bom relacionamento interpessoal;
Capacidade de análise, planeamento e organização;
Disponibilidade imediata.
Oferta:
Integração em equipa dinâmica e de excelência;
Oportunidade de contactar com um amplo leque de sectores de mercados
diversificados;
Integração nos quadros da empresa;
Pacote salarial de acordo com a experiência profissional demonstrada e a
política em vigor na empresa;
Excelentes condições de trabalho;
Desenvolvimento e consolidação de carreira.
Os candidatos deverão submeter a candidatura acompanhada de Carta de
Apresentação e Curriculum Vitae para
fiscopax@gmail.com

Operador Call center (M/F) Beja
Encontramo-nos em fase de recrutamento de Operadores
de Telemarketing para exercerem as seguintes funções:
•Realização de Inquéritos de Satisfação a clientes;
•Agendamento de Visitas Comerciais.
Pretendemos Candidatos com as seguintes Características:
•Com ou Sem experiência em Call-Center
•Gosto por contacto telefónico com clientes
•Boa dicção e forte capacidade de argumentação
•Gosto por trabalhar em equipa
Oferecemos:
•Formação Inicial e Contínua
•Comissões e Prémios de Produtividade,
•Possibilidade de progressão na carreira.
•Entrada Imediata.
Envie já a sua Candidatura para
catarinaalmeida@visabeiraglobal.com

Empresa Agrícola (Olivicultura) procura
Operadores de Lagar
•

•

•
•
•

SAONA

Ref: 7085022

2-11-2020
Beja
Indústria / Produção

Detalhe da Oferta:
Empresa Agrícola na área da Olivicultura recruta Operador de Lagar para
incorporação imediata em Ferreira do Alentejo.
Como operador de Lagar, ficará responsável pela operação e manutenção das
máquinas do Lagar, bem como pela receção e tratamento da azeitona.
Perfil:
- Pessoa dinâmica, com atitude pró-activa e responsável
- Experiência em Lagar ou indústria similar
- Disponibilidade para trabalhar ao fim-de-semana e por turnos
Envie-nos o seu CV, acompanhado dos certificados de formação relevantes,
para
rrhh@saona.ad

Vendedor Especializado (M/F) Beja
•

Acustica Médica

Prestigiada Empresa Multinacional, líder no sector de comercialização de
próteses auditivas com forte implantação em todo o território nacional, no
âmbito do seu plano de desenvolvimento, pretende admitir, para Beja:
Vendedor Especializado (M/F)
Requisitos
• Experiência comercial mínima de 3 anos (preferencialmente em venda
directa);
• Habilitações mínimas ao nível do Ensino Secundário;
• Bons conhecimentos de informática na ótica do utilizador (fator essencial);
• Boa apresentação;
• Carta de condução e disponibilidade para deslocações frequentes (na zona
de trabalho definida).
Oferecemos:
• Integração num Grupo Sólido em forte crescimento;
• Excelente oportunidade de envolvimento num projeto aliciante
• Potencial de rendimento anual > 30.000€;
• Plano de Incentivos.
Se reúne os requisitos para a função, agradecemos o envio da sua
candidatura, com o CV atualizado, para
recrutamento@acusticamedica.pt

Formadores Beja (m/f)
•

Empresa em expansão na área das formações, está a proceder
à selecção e recrutamento de formadores/as de várias áreas, com
disponibilidade para colaboração em regime laboral, pós-laboral ou fim-sesemana ( part-time/full-time) que reúnam as seguintes condições:
Local: Beja
Cursos a Ministrar:
- Formação Pedagógica Inicial de Formadores
- Línguas: Português / Inglês / Francês / Espanhol / Alemão / Italiano /
Russo / Mandarim
- Gestão e Administração
- Contabilidade e Fiscalidade
-Técnicas de Contabilidade
-Técnicas de Secretariado
- Processamento de Texto Avançado
- Folha de Cálculo Avançado
- Elaboração de Apresentações Dinâmicas
- Gestão da Formação
- Coordenação da Formação
- Auxiliar de Acção Educativa
- Serviço de Apoio a Crianças e Jovens
- Auxiliar de Geriatria
Requisitos:
- Formação superior ou qualificada, com certificação comprovada,
compatível à função;
- CCP (obrigatório);
- Experiência na área (preferencial).
Oferece-se:
- Oportunidade numa empresa em crescimento, numa função de forte
impacto social;
- Possibilidade de estabelecer uma rede de contactos alargada;
- Excelente ambiente de trabalho, contacto com uma equipa jovem e
dinâmica.
Se corresponde ao perfil pretendido, por favor envie o seu C.V., com foto,
bem como mencionar no assunto a área de formação à qual se candidata
para:
gformacoes@gmail.com

Explicadores de Superior - colocar
cadeiras e disponibilidade no e-mail
•

•

•
•
•

Pir Quadrado - Centro de Explicações, Lda

Ref: 7065878

1-11-2020
Lisboa
Educação / Formação

Detalhe da Oferta:
Precisa-se de Explicadores p/Ensino Superior p/a:
- Hidrologia
- Base de Dados
- Redes
- Sistemas Digitais
- Macro 1 e 2
Enviar C.V. p/a
info@pirquadrado.pt

Pedreiros, serventes de Ferreira do
Alentejo
•

Detalhe da Oferta:
Empresa de construção recruta PEDREIROS, SERVENTES para obra a
executar na zona de Ferreira do Alentejo/Beja
PERFIL PRETENDIDO:
. Experiência na função;
. Capacidade de trabalhar em equipa;
. Sentido de responsabilidade;
. Pontual e assíduo;
LOCAL DE TRABALHO:
- Ferreira do Alentejo
CONDIÇÕES:
- Vencimento de acordo com a função desempenhada;
- Subsídio de alimentação;
- Contrato de trabalho a tempo inteiro;
- Entrada Imediata.

Para formalizar a sua candidatura, deverá enviar o seu CV para:
recrutamentoempresa555@gmail.com

Eletricistas Oficiais de 1ª (M/F) para
Serpa (MUITO URGENTE)
•

Detalhe da Oferta:
A Prime Temp - Empresa de Trabalho Temporário, está recrutar para empresa
nossa cliente, Eletricistas de Baixa e Média Tensão (M/F) para trabalhos a
realizar em Serpa.
Requisitos:
- Escolaridade mínima obrigatória;
- Saber interpretar especificações técnicas relativas a instalações elétricas e à
sua manutenção;
- Boa capacidade de organização com elevado sentido de responsabilidade.
Descrição da Função:
- Executar e reparar instalações elétricas de edificações;
- Controlar, colocar e fazer a manutenção de dispositivos elétricos;
- Passagem de cablagens e montagem de equipamentos elétricos;
- Executar a manutenção preventiva e corretiva de circuitos e equipamentos de
instalações elétricas.
Oferta:
• Remuneração compatível com a função;
• Integração em grupo de trabalho coeso e funcional;
• Entrada para muito breve.
Os candidatos interessados que considerem reunir os requisitos deverão enviar
o curriculum vitae para o email:
geral@primetemp.pt

A Signimo procura fotografo para o
distrito de Beja
•

•

•
•
•

Signimo

Ref: 7077341

1-11-2020
Beja
Artes / Entretenimento / Media

Detalhe da Oferta:
A Signimo é uma empresa dedicada a criar soluções audiovisuais adaptadas
ao mercado imobiliário, tanto nacional como internacional.
Procuramos fotografo de imóveis para o distrito de Beja

Equipamento necessário:
Câmara fotográfica full-frame
Deslocação própria
Mais valias:
Câmara Theta V
Equipamento de vídeo com estabilizador
Regime: Freelancer
Para saberes mais informações envia o teu CV e Portfólio para
rhsignimo@gmail.com

Professor/a de Português
•

•

•
•
•

EPO - Centro Escolar e Empresarial

Ref: 7066787

1-11-2020
Beja
Educação / Formação

Detalhe da Oferta:
A Escola Profissional de Odemira recruta professor/a de Português com
habilitações no grupo de recrutamento 300.
Contrato de Trabalho a tempo inteiro.
Requisitos:
- Experiência na área pretendida;
- Habilitação profissional no Grupo de Recrutamento 300;
- Alto nível de proatividade;
- Bom relacionamento interpessoal;
- Dinamismo e responsabilidade;
- Espírito de equipa;
Se tem o perfil pretendido, envie o seu CV para:
geral@epo-sa.pt

Vigilantes (M/F) SERPA Full-Time
•

A ESEGUR é uma empresa com mais de 25 anos de atividade no setor
da Segurança Privada e que se dedica à inovação e desenvolvimento de
soluções de segurança em busca da excelência nos serviços que presta
aos seus Clientes. Somos uma empresa nacional, sólida e líder de
mercado na área do Transporte e Tratamento de Valores. Valorizamos e
reconhecemos o desempenho individual e coletivo do nosso capital
humano procurando o seu compromisso e apostando sempre na
sua formação contínua. Valorizamos pessoas competentes, de confiança,
honestas e leais.
É Profissional de Segurança Privada? Então temos uma oportunidade
para si.
Recrutamos pessoas (M/F) com cartão de Vigilante para trabalhar em
regime Full-time na zona de Serpa (Vila Verde de Ficalho).
Oferecemos:
• Possibilidade de integração em empresa sólida e de prestígio;
• Possibilidade de desenvolvimento e progressão profissional;
• Vencimento base ilíquido de 796,19€;
• Pagamento do subsídio de alimentação em cartão (se o colaborador
pretender);
• Descontos e parcerias em vigor nos protocolos realizados com a
ESEGUR;
• Número de vagas limitado.
Requisitos e qualificações:
• Escolaridade mínima obrigatória;
• Sem antecedentes criminais;
• Cartão profissional de Vigilante válido (obrigatório);
• Carta de Condução e viatura própria (preferencial);
• Disponibilidade para trabalhar por turnos rotativos e aos fins de semana
e feriados;
• Disponibilidade imediata.
Competências:
• Boa apresentação;
• Boa capacidade de comunicação e bom relacionamento interpessoal;
• Integridade e honestidade;
• Responsabilidade e respeito pelos outros;
• Dinamismo;
• Orientação para o cliente;
• Compromisso e lealdade;
• Conhecimentos de Inglês;
• Conhecimentos de informática na ótica do utilizador;
• Outros requisitos poderão ser valorizados.
Venha fazer a diferença, envie a sua candidatura com a referência
VIG_SERPA para
recrutamento@esegur.pt

Formador e-learning - ação de
formação em Perito Averiguador de
Acidentes de Trabalho
•

•

•
•
•

Traininghouse, Lda

Ref: 7062409

31-10-2020
Beja
Educação / Formação

Detalhe da Oferta:
A Traininghouse Formação, entidade formadora acreditada pela DGERT
procura e-formadores para o curso mencionado no assunto.
Requisitos:
-Formação na área
- Experiência em formação à distância, dinamização de conteúdos e de fóruns
ou curso de e-formador
- Posse de CCP de formador
Os interessados devem enviar a seguinte informação para o e-mail
candidaturas.traininghouse@gmail.com

- Curriculum vitae atualizado

Pedreiros / Trolhas
•

•

•
•
•

FIRMART - Construções

Ref: 7063581

31-10-2020
Beja
Construção Civil

Detalhe da Oferta:
FIRMART CONSTRUÇÕES LDA. empresa de Construção Civil sediada em
FAFE, admite Pedreiros / Trolhas para integrar a sua Equipa.
Requisitos:
- Experiência em obras;
- Carta de condução;
- Disponibilidade imediata;
Junte-se à nossa equipa.
Envie a sua candidatura para
geral@firmart.pt
ou para mais informações contacte 938 357 246

Auxiliar de Geriatria (M/F)
•
•
•

Beja
Saúde / Medicina / Enfermagem

Referência: 0000023637
Empresa:
A TalenterT está atualmente em processo de recrutamento de Auxiliar de
Geriatria (M/F) para empresa nossa cliente, referência na área de geriatria.
Apoio aos idosos;
Realizar as tarefas inerentes ao apoio, como higiene, alimentação, etc.;
Limpeza e higienização de espaços.

Descrição:
Local de trabalho: beja

Requisitos:
Formação em área de Geriatria (preferencial);
Experiência anterior na função;
Sentido de responsabilidade, padrões de qualidade e profissionalismo;
Disponibilidade imediata e horária;
Viatura própria.
Oferta:
Contrato de Trabalho;
Entrada imediata .
Futuring you!
Responda a esta oferta em: https://www.talenter.com/pesquisa/

Psicólogo(a) /Formador(a) com
experiência em dinâmicas de grupo Beja
•

A Prevenção Rodoviária Portuguesa pretende selecionar para integração
na sua bolsa de formadores externos, um(a) Psicólogo(a)/Formador(a),
preferencialmente detentor de CCP, com disponibilidade para
ministrar Formação na zona de Beja, com os seguintes requisitos:
Requisitos:
- Licenciatura em Psicologia (obrigatório);
- Experiência consolidada em formação e dinâmicas de grupo
(obrigatório);
- Conhecimentos sólidos de Psicopatologia e de Avaliação Psicológica de
Adultos (obrigatório);
- Membro da OPP (obrigatório);
- Certificado de Competências Pedagógicas – CCP (Antigo CAP de
Formador) válido e emitido pelo IEFP (preferencial);
- Residente no distrito de Beja (preferencial);
- Carta de condução categoria B e disponibilidade para deslocações
(preferencial);
- Disponibilidade imediata para horários: pós-laboral e sábados.
Competências valorizadas:
- Boa capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal
- Capacidade de gerir situações de conflito
- Cumpridor, responsável e pontual
- Motivação para novas aprendizagens
- Boa gestão de stress
- Autonomia e proatividade
Enviar CV e CCP para:
anabela.almeida@prp.pt

Empregada/o de Refeitório - BEJA
•

•

•
•
•

PERSONAL 7 - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, LDA

Ref: 7068997

31-10-2020
Beja
Restauração / Bares / Pastelarias

O GRUPO CONSTANT, empresa Multinacional Especialista em Gestão de
Recursos Humanos, encontra-se a recrutar para prestigiada empresa sua
cliente no setor da restauração coletiva, Empregada de refeitorio (M/F), para a
zona de Beja.

Requisitos:
- Experiência anterior na função;
- Disponibilidade imediata.
Horário: 40h semanais, com folgas rotativas
Oferecemos:
- Remuneração compatível com a função;

Se preenche os requisitos por favor envie nos o seu currículo para
recrutamento@grupoconstant.com
, com a indicação EMP_BEJA .

As candidaturas consideradas válidas serão contatadas pelo GRUPO
CONSTANT num prazo máximo de 5 dias úteis. As restantes, serão remetidas
para a base de dados da empresa e contatadas logo que surjam novas
oportunidades.

Empregada de Quartos (M/F)
•

Empregada de Quartos (m/f)
Missão
Realizar a limpeza e arrumação dos quartos/suites e áreas comuns nas
diferentes unidades de alojamento , cumprindo com os procedimentos e
níveis de serviço definidos, de modo a garantir um serviço de qualidade e
a satisfação do Cliente, respeitando as normas de proteção do ambiente,
segurança, higiene e saúde no trabalho.
Principais responsabilidades
- Efetuar o trabalho de limpeza e arrumação dos quartos e zonas comuns;
- Colaborar com o serviço de lavandaria, assegurando a entrega de roupa
usada e procedendo ao levantamento de roupas lavadas;
- Colaborar, com o seu superior hierárquico, no aprovisionamento, gestão
do stock e inventariação dos produtos de consumo e dos materiais e
equipamentos necessários aos serviços, nomeadamente, no controlo do
stock dos produtos do mini bar , produtos de higiene pessoal ( amenities )
e dos produtos de limpeza necessários à limpeza dos quartos, casas de
banho e zonas comuns;
- Preencher documentação relativa ao exercício da sua atividade ( e.g
registos de limpeza e registos de assiduidade);
- Manter os equipamentos/utensílios de limpeza organizados e em bom
estado de funcionamento.
Perfil pretendido
- Experiência comprovada na função, preferencialmente na setor
de Hotelaria de Luxo;
- Sentido de responsabilidade, iniciativa e dinamismo;
- Rigor e forte orientação para os detalhes;
- Facilidade de comunicação e relacionamento interpessoal;
- Flexibilidade de horário.
Oferece-se
- Remuneração atrativa, de acordo com experiência profissional
comprovada;
- Residência em Guesthouse da empresa;
- Possibilidade de progressão na carreira profissional;
- Integração em empresa estável e sólida no mercado.
Se considera ter o perfil, envie o seu Curriculum Vitae, com fotografia,
para
recrutamento@malhadinhanova.pt
com o título “Empregada de Quartos”.

Auditores de Loja Alentejo
•

A Pitagórica SA, investigação e estudos de mercado encontra-se de
momento a reforçar a equipa de Auditores para a recolha de dados em
grandes superfícies comerciais.
Perfil do candidato:
- Disponibilidade imediata (inclui trabalho ao sábado);
- Capacidade de Trabalho e Dinamismo em equipa;
- Boa Dicção;
- Atenção ao Detalhe;
- Sentido de responsabilidade, pontualidade e assiduidade;
- Transporte próprio
Oferecemos:
- Formação inicial e contínua;
- Remuneração adequada;
- Bom ambiente de trabalho;
- Regime prestação de serviços (recibos verdes)

Zona: ALENTEJO
Enviar curriculum para:
rh@pitagorica.pt

Professores AEC BEJA
•

•

•
•
•

Edugep

Ref: 6998010

30-10-2020
Beja
Educação / Formação

Detalhe da Oferta:
EDUGEP necessita de professores (m/f)para as Escolas do Agrupamento de
Escolas de Beja
- Atividade Física e Desportiva
- Música, Movimento e Drama
- Oficina das Artes
Para horários semanais de segunda a sexta feira, das 16h00 às 17h00
Envio do CV para
recrutamento@edugep.pt

Padaria, Pastelaria e Salgados com
fabrico admite Pasteleira(o)
•

Indústria de Padaria, Pastelaria e Salgados

•

Ref: 7082859

•
•
•
•

30-10-2020
Beja

Padaria, Pastelaria e Salgados com fabrico admite Pasteleira(o) com os
seguintes requisitos:
Requisitos mínimos:
- Experiencia profissional em Pastelaria
- Disponibilidade imediata e grande sentido de responsabilidade
- Boa apresentação;
- Elevado Espírito de Equipa;
- Disponibilidade para trabalhar ao Sábado;
- Conhecimento das Matérias-primas utilizadas no ramo
- Habilitações Literárias – mínimo 9º ano de escolaridade
Responsabilidades:
- Será responsável ao nível de preparação e confeção na pastelaria;
- Será responsável pela preparação de encomendas de clientes
- Respeitar os standards de qualidade definidos pela empresa;
Os interessados deverão submeter o CV para o e-mail:
fermentopao@fermentopao.pt

Técnico de Recursos Humanos
•

Fiscopax procura Técnico de Recursos Humanos (M/F) para integrar a
sua equipa em Beja.
Descrição/Funções
- Manutenção e atualização do cadastro de pessoal;
- Elaborar o processo de admissão e acolhimento de novos colaboradores;
- Registar os dados de suporte ao processamento de vencimentos;
- Organizar e instruir processos relativos aos pedidos de férias, faltas e
licenças, entre outros;
- Garantir o cumprimento das obrigações legais;
- Elaborar mapas legais e o seu envio atempado às respetivas entidades;
- Dinamizar propostas que promovam o desenvolvimento e o clima
organizacional;
- Apoiar na implementação e desenvolvimento de políticas específicas;

Requisitos:
- Experiência profissional em funções similares (obrigatório);
- Habilitações mínimas: Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos,
Gestão de Empresas ou similares;
- Forte capacidade de organização, rigor, disciplina e responsabilidade
- Excelente capacidade de comunicação, relacionamento interpessoal e
gosto pelo trabalho em equipa
- Capacidade de gestão de prioridades
- Proativo e Dinâmico
- Disponibilidade Imediata.
Oferta
Integração em equipa dinâmica e de excelência;
Oportunidade de contactar com um amplo leque de sectores de mercados
diversificados;
Integração nos quadros da empresa;
Pacote salarial de acordo com a experiência profissional demonstrada e a
política em vigor na empresa;
Excelentes condições de trabalho;
Desenvolvimento e consolidação de carreira.
Os candidatos deverão submeter a candidatura acompanhada de Carta de
Apresentação e Curriculum Vitae para
fiscopax@gmail.com

Padaria, Pastelaria e Salgados com
fabrico admite Distribuidor
•

Requisitos mínimos:
- Experiencia profissional em Distribuição
- Disponibilidade imediata e grande sentido de responsabilidade
- Boa apresentação;
- Elevado Espírito de Equipa;
- Disponibilidade para trabalhar à noite e por turnos;
- Habilitações Literárias – mínimo 9º ano de escolaridade
- Carta de condução
- Disponibilidade de horários e deslocações
Responsabilidades:
- Preparar o serviço de transporte verificando a documentação necessária,
o veículo e todo o equipamento inerente à distribuição;
- Distribuição/entregas de produtos zelando pela sua integridade física
desde o ponto de carga até ao destinatário final, garantindo o
cumprimento do plano definido pelas Operações e os standarts
de qualidade em vigor na empresa;
- Distribuição dentro e fora de Beja, consoante as necessidades da
empresa, respeitando as regras de segurança de trânsito e de
acondicionamento da carga;
- Preencher toda a documentação relativa ao serviço;
Oferece-se:
- Integração em Empresa sólida
- Ambiente jovem e dinâmico
- Condições de acordo com a experiência e requisitos da função
Os interessados deverão submeter o CV para o e-mail:
fermentopao@fermentopao.pt

Subgerente de turno - Beja
A ManpowerGroup recruta para prestigiada empresa cliente situada no distrito
de Beja:
Subgerente de turno
Função:
- Apoiar a gestão operacional e estratégica da loja, assegurando que as
políticas e valores da organização são cumpridos;
- Implementar as campanhas comerciais definidas centralmente e/ou
pelo Gerente da Loja;
Perfil:
- Formação ao nível do 12º ano de escolaridade;
- Experiência comprovada no sector da Restauração;
- Conhecimentos de HACCP (fator preferencial);
- Capacidade de trabalhar num ambiente de pressão e de resposta rápida, com
uma afluência de público constante;
- Orientação para os resultados e objectivos e capacidade de influenciar a
equipa nesse sentido;
- Excelente capacidade analítica e organizacional;
- Facilidade em comunicar e gerar empatia perante qualquer público,
garantindo um serviço de excelência;
- Forte poder relacional na gestão de conflitos internos e externos;
- Disponibilidade para trabalhar por turnos rotativos;
Oferta:
- Perspetiva de integração após contrato de 6 meses;
- Vencimento consoante experiência;
- Outros benefícios em vigor na empresa cliente;
Local de trabalho: Beja
Se preencher os requisitos envie o seu curriculum para o e-mail
rita.ferreira@manpower.pt

Motorista (M/F) - Beja
•

•

•
•
•

Grupo Nov

Ref: 7081239

29-10-2020
Beja
Transportes / Logística

Detalhe da Oferta:
- Carta de condução de pesados (C+E)
- CAM – Certificado de Aptidão de Motorista;
- Experiência profissional de cerca de 5 anos, comprovada na área,
preferencialmente;
- Valoriza-se o dinamismo e a operacionalidade;
- Elevada capacidade de organização e autonomia.
Candidaturas através do link: http://www.gruponov.com/PT/recursos-humanosofertas-de-emprego/326/motorista-m-f-beja-

Operador de Máquinas Agrícolas
•

ASF Portugal

•

Ref: 7071140

•
•
•

29-10-2020
Beja
Agricultura / Florestas / Pescas

Detalhe da Oferta:
Procuramos pessoa responsável para Operador de Máquinas Agrícolas - deve
possuir carta B + formação em Consução Segura de Tratores OU licença de
tratorista. 40 horas semanais das 07h30 às 16h30, com 1 hora de almoço às
12h00 e intervalo de 15 minutos às 9h00. Possibilidade de trabalhar ao sábado
em trabalho suplementar. SA 7,23€/dia efetivamente trabalhado. Contrato de 3
meses. Para começar de imediato. Envio de cv para
recursos-humanos@atlanticsunfarms.com
#fulltime #asf_brejão #sweet-potato

Tratorista para Beja
•

•

•
•
•

Vertex

Ref: 7079141

28-10-2020
Beja
Agricultura / Florestas / Pescas

Detalhe da Oferta:
A Vertex – Agência de Emprego está neste momento a recrutar Tratoristas
para empresa cliente na zona de Beja
Requisitos:
Disponibilidade imediata
Experiência Profissional
Carta de Tratorista / manobrador de máquinas agrícolas (preferencial)
Facilidade de transporte
Oferecemos:
Contrato de Trabalho com a Vertex
Possibilidade de integração na empresa cliente
Candidate-se através do e-mail
candidaturas.beja@vertexrh.pt
com a referência TRATBEJA Ou ligue para o 961 440 013.

Distribuidores para Aviludo Beja com
carta de pesados e CAM
•

•

•
•
•

AVILUDO SA

Ref: 7053300

28-10-2020
Beja
Transportes / Logística

Detalhe da Oferta:
Precisam-se colaboradores para área da distribuição alimentar, vencimento
acima da media, compatível com a função desempenhada.
Requisitos
Carta de Condução pesados
Carta de Qualificação de Motorista
Boa apresentação
Disponibilidade imediata
Respostas para email
paulo.dias@gerente.aviludo.pt

Trabalhador - Zona de caça
•

Colbom S.A.

•

Ref: 7069664

•
•
•

28-10-2020
Beja
Agricultura / Florestas / Pescas

Detalhe da Oferta:
Somos uma empresa dedicada aos serviços agrícolas, sediados na zona de
Ferreira do Alentejo. Estamos neste momento a recrutar Trabalhador - Zona de
caça M/F
Requisitos :
- Pessoa dinâmica/responsável
- Carta de Condução
Funções:
- Tratar de zona de caça ( alimentação, controlo de predadores, comedouros)
Oferta:
-Vencimentos a combinar de acordo com a função/dias trabalhados 2 a 3
semanais.
Respostas para o e-mail:
drhagricola@gmail.com

