Ofertas de emprego semana de 16 a 20 novembro 2020

Pedreiros, Serventes, Ferrageiros e
Carpinteiros
•

•

•
•
•

Imocastro, Lda.

Ref: 7104753

16-11-2020
Beja
Construção Civil

Detalhe da Oferta:
Empresa de Construção Civil e Obras Públicas, com actuação principal na área
de Castro Verde, está a recrutar Pedreiros, Serventes, Ferrageiros e
Carpinteiros para reforço das suas equipas.
Procuram-se profissionais com sentido de responsabilidade, experiência na
função e autonomia de gestão do trabalho que lhe é assignado.
Entrada imediata!
As candidaturas deverão ser enviadas para
rh.imocastro@gmail.com

Técnico de instalações e manutenções
(BEJA)
•

Previgarb recruta para a sua empresa, localizada em Beja, para a função
de Técnico de Instalações e Manutenções de Equipamentos
Descrição da função:
- Instalação de equipamentos de segurança e manutenção;
- Instalação de tubagens, e circuitos de eletricidade (baixa atenção) e
telecomunicações;
- Instalar, reparar e garantir a manutenção preventiva e corretiva de
circuitos / equipamentos;
- Disponibilidade Total e Imediata.
Requisitos:
- Escolaridade mínima obrigatória (9º ano)
- Critérios de valorização técnico: Curso técnico-profissional, e/ou,
experiência profissional em funções similares ou conhecimentos de
equipamentos de eletricidade, frio, centrais de segurança e vídeo;
-Pessoa dinâmica, responsável, e com capacidade de trabalhar em
equipa;
- Espírito de trabalho e aprendizagem para criar uma carreira técnica e
certificada;
- Carta de Condução;
- Residência na zona de Beja;
Oferecemos:
- Aos jovens e aos mais experientes a possibilidade de criar carreira
profissional acompanhada de certificações técnicas;
- Trabalho com remuneração base e prémio.
- Remuneração base de acordo com experiência e habilidades
demonstradas.
- Formação certificada em contexto de trabalho e na área dos
equipamentos nos quais a Previgarb efetua instalação e manutenção.
- Integração em equipa constituída por outros quadros técnicos, na mesma
área e com rápido crescimento de aprendizagem em áreas como,
eletricidade, segurança contra incêndios, segurança eletrónica e vídeo vigilância.
- Computador portátil com ligação à Internet.
- Telemóvel (uso profissional).
Carga horária:
- 40 horas semanais.
Os interessados devem enviar o curriculum vitae, para
rh@beja.previgarb.com
indicando no assunto a referência, “Técnico”

Vigilantes (M/F) SERPA - Part-Time 8H
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. É Profissional de Segurança Privada? Então temos uma
oportunidade para si.
Recrutamos pessoas (M/F) com cartão de vigilante para trabalhar em regime
Part-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;
• 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 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_PT_SERPA para
recrutamento@esegur.pt

CONDUTOR DE PÁ CARREGADORA
(M/F) – Beja
•

A M21Rh recruta Condutor de pá carregadora (M/F) para empresa, em
Beja.
Requisitos:
9º ano de escolaridade;
Experiência na área de logística
Experiência prévia na condução de empilhadores
Disponibilidade imediata.
Carta de condução e transporte próprio
Disponibilidade para polivalência de funções;
Disponibilidade para trabalho extraordinário;
Condições:
Entrada Imediata;
Salário compatível com a função;
Faça a sua candidatura em http://www.m21rh.pt/joboffer/condutor_beja/ ou envie o seu currículo para o email
comercial@m21rh.pt

Professores AEC BEJA
•

•

•
•
•

Edugep

Ref: 6998010

15-11-2020
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

Comercial Beja- Industria de caixilhos
de alumínio
•

A WLC está a recrutar para uma empresa sua cliente LuMarca, SA.

DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO
Terá como principais responsabilidades:
• Prospeção e angariação de novos clientes no terreno
• Promover a comercialização dos nossos produtos
• Assegurar o cumprimento dos objetivos individuais
PERFIL
• Experiência profissional na área comercial a mais de 5 anos
(preferencial);
• Experiência na Industria dos caixilhos de alumínio (preferencial);
• Residência no distrito de Faro ou Beja.
• Espírito empreendedor, proativo e persistente;
• Gosto por trabalho sob pressão, com objetivos específicos a atingir;
• Ética profissional.
OFERECEMOS
• Integração num grupo sólido e em crescimento;
• Plano de formação adequado, possibilitando uma perfeita integração na
função;
• Remuneração em função das competências demonstradas.
CONTACTO
• Resposta com carta de apresentação;
Caso o seu perfil corresponda às nossas necessidades, envie email com o
assunto "COMFARO", com o seu currículo atualizado, para:
wlc@wlink.pt

Formador e-learning - ação de
formação em "E-Formador"
•

•

•
•
•

Traininghouse, Lda

Ref: 7091502

14-11-2020
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

Distribuidores - Beja (m/f)
RECRUTAMENTO DE DISTRIBUIDORES (M/F) - Part-time
A nossa visão assenta em unir pessoas distribuindo momentos de felicidade a
qualquer hora, em qualquer lugar. Procuramos quem se junte à nossa equipa e
assuma a sua missão: oferecer um produto de qualidade a todos, em qualquer
lugar, com um serviço de excelência, eficiente, acessível e cuidado.
Estamos em franca expansão e orgulhamo-nos de aumentar, a cada dia, a
nossa família de colaboradores. Favorecemos a variedade e por essa razão
oferecemos várias oportunidades.
A Telepizza poderá ser o início de um caminho de excelência profissional.
FUNÇÕES:
Entrega dos pedidos a casa dos clientes;
Tarefas operacionais de loja.
PERFIL:
Idade mínima de 18 anos,
Forte orientação para o Cliente,
Licença de condução de motas ou Carta B,
Em caso de nacionalidade estrangeira deverá ser portador(a) de título de
residência e de carta de condução Portuguesa.
OFERECEMOS:
Contrato de Trabalho por Tempo Indeterminado (EFECTIVIDADE);
Remuneração Fixa,
Prémios mensais de produtividade,
Boas oportunidades de progressão na carreira,
Integração numa equipa jovem e dinâmica,
Veículo da empresa (Mota).
Em resposta a este anúncio, as candidaturas devem ser enviadas para
people.portugal@fooddeliverybrands.com
, acompanhada de CV, fazendo a seguinte referência no assunto de email:
(DIST_Localidade da Loja). Em alternativa, a inscrição pode ser feita
diretamente na loja pretendida.

Operador Call center (M/F) Beja
•

•

•
•
•

Viatel

Ref: 7084700

14-11-2020
Beja
Call Center / Help Desk

Detalhe da Oferta:
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

Consultor(a)/Gestor(a) de Crédito e
Seguros em todos os concelhos do
distrito de Beja
•

TODOS OS CONCELHOS DO DISTRITO DE BEJA (BEJA, SERPA,
MOURA, BARRANCOS, CUBA, VIDIGUEIRA, ALVITO, FERREIRA DO
ALENTEJO, ALJUSTREL, MERTOLA, CASTRO VERDE, ALMODOVAR,
OURIQUE E ODEMIRA)
PROCURAMOS CONSULTORES/GESTORES DE CRÉDITO E
SEGUROS
NÃO É NECESSÁRIO EXPERIÊNCIA NA ÁEREA.
Empresa especialista na área da consultoria financeira procura pessoas
dinâmicas , com fortes competências interpessoais, analíticas e de
comunicação, aliadas a uma grande vontade de crescer;
Sede em Moura mas com a possibilidade de trabalhar na sua área de
Residência:
Descrição das Funções
- Prospecção de Mercado junto de empresas complementares;
- Responsável por angariação de novos clientes;
- Contacto proativo com clientes;
Perfil Pretendido:
- Autonomia, elevado sentido de responsabilidade, capacidade de
liderança e motivação;
- Boa apresentação;
- Espírito de Equipa;
- Bons conhecimentos de Informática;
- Valoriza-se experiência na Área Financeira ou de Seguros;
Oferecemos:
- Possibilidade de integração numa equipa de sucesso;
- Valorização profissional e possibilidade de ascenção de carreira;
- Formação Inicial e permanente;
- Remuneração atractiva;
- Possibilidade de trabalhar em Part- time ou Full Time
Os interessados devem enviar CV com foto para o email:
RECRUTAMENTO.DECIMAL.COINCIDENCE@GMAIL.COM
com assunto "RECRUTAMENTO -(NOME DO CONCELHO A QUE SE
CANDIDATA)"

Profissional de cofragem e betonagem
•

RISCA GRANDE Lda.

Detalhe da Oferta:
A Risca Grande Lda., empresa do ramo agroalimentar procura para os suas
obras de construção civil:
Profissional de cofragem e betonagem
Tarefas principais a desempenhar:
• Executar cofragens
• Armar ferro
• Executar betonagens
Requisitos:
• Experiência de trabalho com cofragem modular tipo PERI ou Doka
• Experiência em betonagem
• Preferencialmente com conhecimentos em armar ferro e outros trabalhos de
pedreiro
Oferecemos:
• Contrato de 12 meses
• Integração numa equipa dinâmica e motivada
• Boas condições de trabalho
Outros:
• Local de trabalho Concelho de Serpa
• Início de trabalho Janeiro de 2021
Contacto:
recursos.humanos@riscagrande.com

BEJA - Op. SUPERMERCADO
•

•

•
•
•

Pingo Doce - Grupo Jerónimo Martins

Ref: 7090953

14-11-2020
Beja
Lojas / Comércio / Balcão

Detalhe da Oferta:
PINGO DOCE ESTÁ A RECRUTAR OPERADOR DE LOJA PARA AS
SECÇÕES:
•
•
•

PEIXARIA
FRUTAS E VEGETAIS
CHARCUTARIA

•

REPOSIÇÃO

•

FRENTE LOJA

Se pretende fazer parte de uma Empresa que aposta e acredita em cada um,
candidate-se aqui

Candidate-se aqui

Técnico de Recursos Humanos
•

My Account, Lda

•

Ref: 7089011

•
•
•

14-11-2020
Beja
Gestão RH

Detalhe da Oferta:
Estamos a recrutar para integração de equipa Jovem e dinâmica
Condições preferenciais:
Experiência profissional na área, com o mínimo de 3 anos
Licenciatura em gestão de empresas ou Recurso humanos
Carta de condução e disponibilidade para deslocações
Conhecimentos do Office e ERP Primavera e Microsoft Office
Residência em Beja
Oferecemos
Formação
Salário compatível com a experiência e conhecimentos apresentados
Enviar currículo c/ foto para
geral.ma@outlook.pt

Distribuição e vendedor para Beja
•

•

•
•
•

Transfreeze, lda

Ref: 7093443

14-11-2020
Beja
Transportes / Logística

Detalhe da Oferta:
Requisitos:
-Disponibilidade de trabalhar a partir das 5h da manhã e aos sábados
-Disponibilidade para vendas e distribuição
-Boa apresentacao, disponibilidade e empenho
Oferta:
-Formação em vendas e distribuição
-Fardamento individual
-vencimento atrativo e conforme o desempenho
Currículos devem ser enviar para o email :
recrutamentotransfreeze@hotmail.com

Empresa Agrícola (Olivicultura) procura
Operadores de Lagar
•

•

•
•
•

SAONA

Ref: 7085022

13-11-2020
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

