OFERTAS DE EMPREGO NA SEMANA DE 11 A 15 DE JANEIRO 2021

Professores AEC BEJA
•

•

•
•
•
•
•

Edugep

Ref: 6998010

10-1-2021
Beja
Educação / Formação

EDUGEP necessita de professores (m/f)para as Escolas do Agrupamento
de Escolas de Beja - Escola de Salvada e Albernoa
- Atividade Física e Desportiva
- Atividades Lúdico Expressivas
Para horários semanais de segunda a sexta feira, das 16h00 às 17h00
Envio do CV para
recrutamento@edugep.pt

Técnico de Produção Animal
•

•

•
•
•

Anónimo

Ref: 7188462

11-1-2021
Beja
Agricultura / Florestas / Pescas

Detalhe da Oferta:
Grupo Agro-Industrial sedeado no concelho de Serpa, pretende recrutar técnico
de produção animal para desenvolver um projecto pecuário de ovelhas de leite.
Requisitos:
• 12º ano de escolaridade ou ensino superior na área da pecuária
• Dinâmico e responsável
• Pró-actividade e capacidade de organização
• Capacidade de análise e de optimização da produção
• Disponibilidade imediata
Oferta:
• Entrada imediata
• Integração em empresa sólida e dinâmica.
Se preenche o perfil e pretende candidatar-se, enviar candidatura e CV com
foto actualizada e, se possível, carta de recomendações para
rh@queijariaguilherme.com

Mecânico Automóvel- Mforce Beja
•

•

•
•
•

TopChallenge

Ref: 7180625

10-1-2021
Beja
Serviços Técnicos

Detalhe da Oferta:
Somos o futuro da reparação automóvel! Vem fazer parte dele!
Procuramos um mecânico automóvel (M/F) para Beja.
O que precisas de ter:
- Formação na área de mecânica e/ou mecatrónica automóvel (preferencial);
- Experiência mínima de 1 ano na função;
- Orientação para os resultados.
Da nossa parte podes contar com:
- Integração num grupo sólido;
- Possibilidade de progressão de carreira;
- Formação contínua;
- Prémios mensais e anuais.
Junta-te à maior rede nacional de oficinas próprias de reparação automóvel.
Envie o seu CV para
talento@topchallenge.pt
, com o assunto TEC_82

Coordenador Técnico (m/f)
•

Anónimo

•

Ref: 6989335

•
•
•

10-1-2021
Beja
Engenharia ( Mecanica ) A AQUAPOR / LUSÁGUA é um dos principais
players do mercado na Gestão de Concessões Municipais e Prestações
de Serviços de abastecimento de água e de saneamento de águas
residuais diretamente à população, às autarquias e às industrias.

Pretende recrutar Coordenador Técnico para nosso cliente com o seguinte
perfil:
Requisitos:
- Formação em Engenharia;
- Apresentar experiência comprovada, mínimo de 3 anos, na área de
gestão de equipas e gestão de manutenção;
- Devendo o mesmo ainda possuir preferencialmente CAP V
em higiene e segurança no trabalho;
- Carta de condução.
Funções:
- Gerir os recursos humanos afetos à prestação de serviços;
- Garantir o cumprimento ao Plano de Manutenção Programada;
Condições:
- Remuneração compatível com a função;
- Local de trabalho – Serpa/Moura;
- Duração do contrato: 36 meses;
- Entrada prevista: imediata.
As candidaturas que se enquadrem neste perfil deverão ser enviadas para
rh@aquaporservicos.pt

Responsável de Recursos Humanos Entrada Imediata
•

Procuramos um Técnico Administrativo (M/F) e de Payroll para apoiar o
Departamento de Recursos Humanos, para os seus escritórios.
Principais responsabilidades
Gestão Administrativa inerente aos processos de RH;
Tratamento e análise da Gestão de Tempos dos colaboradores;
Realização de todas as tarefas relacionadas com o processamento
salarial;
Tratamento e análise de indicadores e elaboração de relatórios;
Preparação e envio de declarações fiscais e mapas legais;
Outras tarefas inerentes ao Departamento de Recursos Humanos.
Perfil desejado
Capacidade de liderança;
Experiência na área de processamento salarial e gestão administrativa de
RH;
Organizado, metódico e com elevado sentido de responsabilidade;
Boa capacidade de relacionamento interpessoal e trabalho em equipa;
Conhecimentos em Excel;
Conhecimentos de legislação laboral e fiscal;
Conhecimentos no software PRIMAVERA;
Conhecimentos na língua inglesa;
O que procuramos:
Payroll, HR Payroll, processamento salarial, HR, RH, Human resources,
recursos humanos, administrativo, gestão de recursos humanos, gestão
de RH, HR management
Oferecemos:
Uma boa oportunidade para o seu desenvolvimento profissional.
Emprego a tempo inteiro com possibilidade de contrato sem termo.
Remuneração adequada à experiencia.
Candidaturas:
Envio de CV c/ foto em formato curriculum vitae europass e carta de
motivação para o e-mail
controloeficiencia@gmail.com
com indicação de referência a que se candidata - Escritórios de Beja: ref.Beja;
Escritórios de Odemira: ref.Odemira

Comercial (Beja)
•

Audição Activa

A Audição Activa - empresa portuguesa, foi fundada em 2014 e em apenas 6
anos é a número 1 do mercado de aparelhos auditivos em Portugal. Contamos
com 36 lojas físicas e uma equipa de comerciais que cobrem todo o território
nacional. Continuamos a crescer e o ano de 2021 promete ser ainda melhor.
Para tal pretendemos reforçar a nossa equipa de Vendedores Especializados
para a Região de Beja.
Principal Função:
Prestar assistência, avaliar, programar e vender aparelhos auditivos no
mercado residencial - a gestão da agenda é feita pela nossa unidade de
Atendimento ao Cliente
Perfil do candidato:
Habilitações literárias ao nível do 12º ano
Experiência em vendas (preferencialmente venda direta)
Conhecimentos de Informática
Apresentação cuidada
Boa capacidade de comunicação e organização / Orientação para o cliente
Carta de Condução
Disponibilidade para deslocações e flexibilidade de horário
Vantagens em trabalhar connosco:
Contrato de trabalho
Formação inicial e contínua
Plano de progressão profissional
Vencimento base + IHT + Sub. Alimentação + Comissões
Prémios de produtividade e incentivos mensais e anuais
Ferramentas de trabalho: Viatura (Galp Frota + Via Verde) + Telemóvel +
Computador Portátil
Apoio e acompanhamento constante no desenvolvimento da carreira
profissional
Se preenche os requisitos, envie-nos o seu currículo atualizado com a
referência "Beja" para:
jobs@audicaoactiva.pt

Ajudante de Lar - Almodôvar
•

•

•
•
•

Fundação S. Barnabé

Ref: 7007842

9-1-2021
Beja
Serviços Sociais

Detalhe da Oferta:
Admite-se para contrato de trabalho a tempo inteiro:
Ajudante de Ação Direta para o Lar da Vila em Almodôvar.
O Candidato deverá:
- Ter disponibilidade imediata;
- Ser pessoa responsável;
- Ter gosto por trabalhar com a pessoa idosa;
- Ter disponibilidade para trabalhar em horários rotativos;

Os interessados, devem enviar o seu Curriculum Vitae, para o email:
recursos.humanos@fsb.pt

Procuro caseiros para o Alentejo
•

•

•
•
•

SVHome

Ref: 7153037

9-1-2021
Beja
Limpezas / Domésticas

Detalhe da Oferta:
Trabalho para caseiros no Alentejo
Ele – trabalhos de campo
Ela – trabalhos domésticos e cozinhar
Obrigatoriamente ambos com carta de condução, referências comprovadas e
experiência em trabalho como caseiros.
Oferece-se:
Casa independente com despesas pagas e alimentação
Salário 1,800€ / 2,000(casal) com contrato, segurança social
Enviar CV para
recrutamento@svhome.net
ou ligar 914.453.388 das 9 as 19h

Operador armazém / produção
•
•
•
•
•

Interguadiana LDA
Ref: 7173379
9-1-2021
Beja
Indústria / Produção

Detalhe da Oferta:
A INTERGUADIANA COMERCIO DE PRODUTOS CONGELADOS , LDA
(BEJA) , está a recrutar operador de armazém / produção.
Requisitos:
Habilitações literárias mínimas ao nível do 12º ano
Experiencia em contexto de produção.
Sentido de responsabilidade e espírito de equipa.
Descrição Funções:
Arrumar e organizar camaras frigorificas
Receção de mercadoria
Preparação de encomendas.

Enviar CV com foto para :
antoniocosta@interguadiana.pt

