Ofertas emprego semana de 4 a 8 janeiro 2021

Trabalhador(a) de limpeza - Beja
•

A ILUSO está a recrutar trabalhadores de Limpeza para integrar a nossa
equipa em Beja.
O Candidato será responsável pelo serviço de Limpeza, seguindo e
executando tendo em conta as diretrizes definidas pela empresa.
Funções:
- Limpeza e higiene;
- Horário disponível:
De 2ª feira a 5ª das 08:30h às 17:15h;
e 6ª feira das 08:30 às 12:30

Perfil pretendido:
- Experiência de 2 anos em execução de limpezas (preferencialmente);
- Capacidade de organização e planeamento;
- Capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal;
- Orientação para o cliente;

Oferecemos:
- Ordenado base, subsidio de alimentação, subsídio de férias, subsídio de
natal e substituição de férias;
- Boas condições de trabalho;
e-mail:
recrutamento@iluso.pt

Agente Comissionista (M/F) Acessórios Inovadores e Pioneiros em
Beja
•

A Martcar é uma empresa que se dedica à distribuição, em Portugal e em
Espanha, de acessórios para automóveis, produtos de limpeza,
inovadores e pioneiros.
Recrutamos para todas as zonas do país: NORTE / CENTRO / SUL
Descrição da Função:
- Angariação de novos clientes;
- Visitar clientes;
- Efectuar Vendas
Competências:
- Conhecimento a nível de acessórios automóveis;
- Conhecimento acessórios de limpeza
- Conhecimentos informáticos;
- Experiência no relacionamento com clientes;
- Procuramos pessoa com aptidão comercial, comunicativa e pro-activa;
Tipo de candidato:
Comissionista
Tarefa:
Visitas a:
-Oficinas de Automóveis
-Postos de Abastecimentos
-Lojas de Acessórios de Automóveis
-Car Wash
-Rent a Car
-Empresas de Brindes
-Industrias e Comercio
-Papelarias e Quiosques
-Padarias / Pastelarias / Cafés e Restaurantes
-Lojas de Souvenirs

Oferece-se:

- Comissões e prémios em função dos objetivos atingidos

Respostas para:
assuncao_martins@hotmail.com

Manobrador de mini - giratória para
Beja
•

•

•
•
•

Mani-Jobs, Empresa de Trabalho Temporário

Ref: 7168709

2-1-2021
Beja
Construção Civil

Detalhe da Oferta:
A MANIJOBS é uma empresa de trabalho temporário que atua no mercado
português desde 1991, certificada pela norma ISO 9001, encontra-se a recrutar
Condutor Manobrador (M/F) para Beja.
Requisitos:
- Experiência em manobrar mini – giratórias (obrigatório);
- CAP de Manobrador (Obrigatório);
- Disponibilidade para trabalhar em obras;
- Disponibilidade total e imediata.

Oferece-se:
- Vencimento adequado à função desempenhada;
- Contrato de trabalho a tempo inteiro;
- Entrada Imediata.
Interessados enviar email para:
candidatos@manijobs.pt

Ajudantes de Ação Direta para Lar de
Idosos- Albernoa, Beja
•

•

•
•
•
•
•

Centro Social e Paroquial Nª Senhora da Luz

Ref: 7042908

2-1-2021
Beja
Serviços Sociais

Admitem-se Ajudantes de Ação Direta para Lar de Idosos de AlbernoaConcelho de Beja
Funções de apoio nas atividades de vida diárias dos idosos.
Procuramos pessoa responsável, dinâmica e proativa, com gosto
pelo trabalho com idosos.
Com disponibilidade imediata e para trabalhar em horários rotativos.
Preferencialmente com experiência de trabalho com idosos.
Com Carta de Condução – B para se deslocar ou a residir nas localidades.
Os interessados devem enviar o seu Curriculum Vitae, para os seguintes
contactos:
Centro Social e Paroquial Nª Senhora da Luz - Albernoa
Largo da Igreja s/n,
7800 – 721 Santa Clara do Louredo
ou por e-mail:
rh.cspnsl@gmail.com

Telefone: 284311240 - ext 5

Técnico(a) Superior de Segurança do
Trabalho e Segurança Alimentar - Beja
•

•

•
•
•

INTERPREV, S.A.

Ref: 7163623

2-1-2021
Beja
Serviços Técnicos

Requisitos:
- Título Profissional de Técnico(a) Superior
de Segurança do Trabalho (fator de exclusão) e Licenciatura na área
da Segurança Alimentar (fator de exclusão).
- Disponibilidade imediata.
- CCP.
- Residência na zona de candidatura.
- Carta de condução.
- Domínio das ferramentas Microsoft Office.
- Conhecimentos de legislação, regulamentos e normas.
- Polivalência no desempenho de tarefas.
- Persistência, dinamismo e gosto pelo trabalho em equipa.
- Atitude empreendedora e pro atividade.
Oferecemos:
- Contrato de trabalho.
- Formação inicial e contínua.
- Horário em full-time.
- Bom ambiente de trabalho em equipa.
- Integração numa equipa jovem, dinâmica e motivada.
Envie p.f. Curriculum Vitae para:
sramos@interprev.pt

Técnico de controlo de pragas e
manutenção de extintores - Beja
•

•

•
•
•

INTERPREV, S.A.

Ref: 7164805

2-1-2021
Beja
Serviços Técnicos

Detalhe da Oferta:
Requisitos:
- Disponibilidade imediata.
- Carta de condução.
- Experiência no setor empresarial.
- Residência para a zona de candidatura.
- Persistência, dinamismo e ambição.
- Bom relacionamento interpessoal.
- Capacidade de iniciativa.
- Gosto pelo trabalho em equipa.
- Atitude empreendedora, pró atividade.
Oferecemos:
- Contrato de trabalho.
- Horário em full time.
- Viatura.
- Bom ambiente de trabalho em equipa.
- Integração numa equipa jovem, dinâmica e motivada.
Envie p.f. Curriculum vitae para:
geral@darkcode.pt

Auxiliares de Ação Direta VIDIGUEIRA/BEJA - m/f
•

•

•
•
•

Flash Limp

Ref: 7163675

2-1-2021
Beja
Serviços Sociais

Detalhe da Oferta:
A Flash Limp, Concept & Services, está a recrutar Auxiliares de Ação Direta
para PAÇOS DE FERREIRA e ERMESINDE, para trabalho em unidades de
retaguarda com utentes positivos Covid-19.
Os candidatos devem ter disponibilidade imediata e flexibilidade de horários,
incluindo fins de semana.
Experiência na área será valorizada.
Envie a sua candidatura e faça parte da equipa:
CANDIDATURA + CV:
recrutamentoflashlimp@gmail.com

Vigilantes (m/f) para Beja
•

PSG - Segurança Privada SA

•

Ref: 7013532

•
•
•

2-1-2021
Beja
Serviços Técnicos

A PSG-Segurança Privada, S.A., empresa em franca expansão no mercado em
que se insere, pretende selecionar profissionais para a função de VIGILANTE
para Beja.
Requisitos:
• Portador de Cartão MAI Vigilante válido;
• Disponibilidade Imediata;
• Conhecimentos de informática;
• Disponibilidade total de horários.
Oferecemos:
• Integração em empresa sólida;
• Vencimento adequado à função.
Caso reúna as condições descritas e a oferta seja do seu interesse, envie o
seu cv para:
•
candidatura@psg.com.pt
• Em assunto colocar a referência "BEJA”
www.psg.com.pt

Técnico(a) de Produção Animal
•

•

•
•
•

Casa Agrícola Monte do Pasto II, SA

Ref: 7162625

1-1-2021
Beja
Indústria / Produção

Detalhe da Oferta:
Somos uma Empresa do Ramo Agro Industrial, situada na zona de Cuba, e
procuramos candidatos para o seguinte Estágio Profissional:
Técnico(a) de Produção Animal
Requisitos
- 12º ano de escolaridade
- Gosto pelo trabalho de campo e pela área de bovinos
- Autonomia e dinamismo
Funções
- Tarefas operacionais relacionadas com o processo de engorda.
- Tarefas operacionais relacionadas com o maneio das vacadas: alimentação,
planos de rotação, procriação, supervisão do estado geral.
Os interessados deverão responder ao anúncio enviando o Curriculum
Vitae para o email
recursos.humanos@montedopasto.pt

Técnico(a) de Manutenção
•

•

•
•
•

Casa Agrícola Monte do Pasto II, SA

Ref: 7162615

1-1-2021
Beja
Conservação / Manutenção / Técnica

Somos uma Empresa do Ramo Agro Industrial, situada na zona de Cuba, e
procuramos candidatos para o seguinte Estágio Profissional:
Técnico(a) de Manutenção
Requisitos
- Formação a nível de 12º ano na área (mecânica / eletrotécnica).
- Dinamismo, sentido de responsabilidade e autonomia.
- Flexibilidade e polivalência.
- Bom relacionamento interpessoal.
Funções
- Levantamento e inventariação da situação atual em termos de equipamentos
e estruturas.
- Colaboração na implementação de um sistema de manutenção preventiva.
- Desenvolvimento de procedimentos e reporte.
- Implementação de um sistema eficaz de manutenção preventiva e corretiva
reduzindo os custos atuais.
Os interessados deverão responder ao anúncio enviando o Curriculum
Vitae para o email
recursos.humanos@montedopasto.pt

