Ofertas de emprego semana de 9 a 13 de novembro 2020

Profissional de cofragem e betonagem
•

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

Responsável de Oficina Auto
(M/F)_Beja

•

Procuramos um Responsável de Oficina (M/F) para integrar oficina em
Beja!

Principais Tarefas/Responsabilidades:
- Gestão de equipa;
- Atendimento ao cliente;
- Gestão administrativa (stock, garantias e reclamações);
- Gestão financeira da oficina.

Requisitos:
- Escolaridade 12º ano;
- Experiência mínima de 3 anos na função (preferencial);
- Conhecimentos de mecânica e/ou mecatrónica automóvel;
- Experiência em gestão de equipas;
- Capacidade de liderança;
- Orientação para os resultados.

Oferecemos:
- Integração num grupo sólido;
- Possibilidade de progressão de carreira;
- Formação contínua;
- Prémios.
Se o seu perfil corresponde ao que procuramos, envie-nos o seu CV para
talento@topchallenge.pt

Técnico de Recursos Humanos
•

My Account, Lda

•

Ref: 7089011

•
•
•

8-11-2020
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

Governante (a)
•

•

•
•
•

ZMAR

Ref: 7078330

8-11-2020
Beja
Hotelaria / Turismo

Detalhe da Oferta:
Olá,
Está pronto (a) para o desafio de trabalhar num lugar único rodeado de
natureza, sons de passarinhos e do frenesim de um agitado local de trabalho?
Se respondeu SIM, apenas tem de preencher alguns requisitos mínimos,
nomeadamente:
- Perfil Dinâmico;
- Conhecimentos básicos em Host;
- Capacidade de Supervisão;
- Atenção ao detalhe;
- Gosto pelo trabalho em equipa.
- Enviar CV para
recursoshumanos@zmar.eu
com o assunto "HSK".
"IMAGINE"

Distribuidores para Aviludo Beja com
carta de pesados e CAM
•

•

•
•
•

AVILUDO SA

Ref: 7053300

8-11-2020
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

Administrativo/a
•

•

•
•
•

Monocle Agricola

Ref: 7088732

8-11-2020
Beja
Secretariado / Administração

Detalhe da Oferta:
Descrição da empresa:
Empresa dedicada à produção de pequenos frutos (framboesas), exploração
de aproximadamente 20ha, situada na Zambujeira do mar.
Perfil:
- Experiência comprovada na área administrativa;
- Capacidade de comunicação;
- Sentido de responsabilidade, dinamismo, autonomia e organização;
- Facilidade de relacionamento interpessoal e de trabalho em equipa;
- Disponibilidade imediata.
Oferecemos:
- Remuneração ao nível do mercado
- Contratação direta
Poderá enviar a sua candidatura para o seguinte e-mail:
rh@monocleagricola.com

Pedreiros, serventes de Ferreira do
Alentejo
•

•

•

ANÓNIMO

Ref: 7076991

7

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

Auxiliar de Geriatria (M/F)
•

•

•
•
•

Talenter

Ref: 7073248

7-11-2020
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/

Tratorista para Beja
•

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.
Mais ofertas de emprego em www.vertexrh.pt

Empresa Agrícola (Olivicultura) procura
Operadores de Lagar
•

•

•
•
•

SAONA

Ref: 7085022

7-11-2020
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

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

