OFERTAS EMPREGO SEMANA DE 8 A 12 MARÇO 2021

Casal para Auxiliar de serviços
gerais - Turismo Rural
•

Herdade de Turismo Rural no Alentejo, Moura, procura casal para as
funções de auxiliar de serviços gerais, para executar diversas tarefas,
entre as quais, limpeza, apoio cozinha, copa e serviço de
mesa, manutenção de espaços interiores e exteriores.
Requisitos:
- Sentido de responsabilidade, assiduidade e pontualidade;
- Polivalência;
- Experiência na execução das tarefas (Preferencial);
- Disponibilidade imediata.

Oferece-se:
Vencimento compatível com a experiência demonstrada e subsidio de
alimentação;
Casa com água, gás e eletricidade incluída (em caso de não ser da zona).

Os candidatos devem demonstrar disponibilidade para horários e folgas
rotativos e experiência na execução das tarefas.
Os Cv's devem ser enviados para o seguinte e-mail
emprego_rh@sapo.pt
com referência a "auxiliar de serviços gerais"
Todas as candidaturas serão tratadas com confidencialidade ao abrigo da lei
de proteção de dados.

Trainee Recém-Graduado Engenharia Agronómica (M/F)
•

A Maravilha Farms é uma empresa de produção e comercialização de
pequenos frutos, pertencente ao grupo Americano Reiter Affiliated
Companies, sedeada na Zambujeira do Mar desde o ano de 2006.
Pretendemos recrutar um (a) Trainee/ Estagiário (a)
de Engenharia Agronómica, que queira abraçar um projeto aliciante, para
integrar a nossa equipa de Agronomia, e a reportar diretamente á equipa
agronómica, que tenha o seguinte perfil:
Principais Funções:
Tem como principal função apoiar a equipa agronómica na monotorização
e controlo de pragas e doenças. Aprenderá também todas as tarefas
ligadas às atividades operacionais de produção e área técnica.
Requisitos:
• Recém graduado (a) em Engenharia Agronómica (obrigatório);
• Elegibilidade para realização de Estágio Profissional pelo IEFP
(obrigatório);
• Apetência para o desempenho de funções na área agrícola;
• Domínio de ferramentas de MS Office, nomeadamente de Excel;
• Forte capacidade de comunicação, relacionamento interpessoal
e trabalho em equipa;
• Sentido de responsabilidade, dinamismo, polivalência e capacidade de
adaptação;
• Flexibilidade Horária;
• Carta de Condução e viatura própria (preferencial);
• Fácil adaptação a diferentes culturas;
• Residência ou disponibilidade para residir na zona de São Teotónio.
Oferecemos:
• Integração numa empresa sólida e de grande dimensão em Portugal;
• Possibilidade de após os 9 meses de estágio profissional, integrar a
empresa com contrato de trabalho;
• Formação que possibilitará a aquisição de conhecimentos em diversas
áreas ligadas à produção;
• Bolsa de estágio de acordo com o estipulado pelo IEFP para o nível VI e
subsídio de alimentação;
Se tem o perfil e os requisitos que procuramos, se quer fazer parte da
nossa Empresa, envie-nos o seu Curriculum Vitae atualizado, no prazo
máximo de 10 dias, para o e-mail:
rh.maravilhafarms@berry.net
, indicando “Estágio Eng. Agronómico”.

Técnico de IT M/F
•

•

•
•
•

Bitmatica - Informática, Equip. e Gestão Unip.,Lda

Ref: 7284548

8-3-2021
Beja
Informática ( Técnico de Hardware )

A empresa BITMATICA, pretende admitir:
Técnico de IT (m/f)
Experiência na área técnica de informática
Gestão de Loja
Grande Capacidade de Organização
Metódico(a)
Capacidade de Comunicação e orientação para o cliente
Carta de Condução
Residente no concelho de Beja ou Limítrofes
Habilitações literárias ao nível do 12º ano (fator preferencial);
Conhecimentos de inglês
Oferecemos:
- Acompanhamento contínuo realizado pelo Responsável de integração;
- Salário Compatível com Experiência Demonstrada;
As candidaturas (CV atualizado) que preencham os Requisitos deverão
ser enviadas para o e-mail:
info@bitmatica.pt
, com indicação de “Técnico de Informática/Hardware”.

Motorista TVDE - Veiculo Próprio Beja
•

A Contas & Soluções é uma empresa de contabilidade mas também uma
operadora TVDE, com atividade em todo o território nacional. E somos
parceiros oficiais de plataformas eletrónicas TVDE.
-->Rentabilize o seu tempo
Todos temos tempos desocupados, quer esteja desempregado, a
trabalhar a full-time ou a part-time, a nossa actividade é uma forma de
rentabilizar o seu tempo livre.
Tenha total controlo, não temos turnos ou horários, se tem outros planos
basta ficar off-line, quando estiver livre pode sempre colocar-se on-line.
-->Rentabilize o seu veiculo
O seu veiculo tem custos fixos para si, diminua esses custos e rentabilize
o seu activo
Função:
Motorista TVDE com Veículo Ligeiro Próprio
Zona:
Beja
Perfil:
- Ter mais de 21 anos (motivo de exclusão);
- Carta de Condução, pelo menos com 2 anos (motivo de exclusão) e com
averbamento do Grupo 2 (preferencial);
- Curso de motorista TVDE (preferencial);
- Registo Criminal sem antecedentes (motivo de exclusão).
- Veiculo Próprio de 4 portas com idade inferior a 7 anos (motivo de
exclusão);
Condições:
- Pagamentos Semanais;
- Comissão de 90% da comissão atribuída pelas Plataformas Eletrónicas;
Horário:
Total liberdade de horários (não temos turnos ou horários)
Candidatura:
https://forms.gle/REK5imuvm94ftbDw6

Electricistas para zona Beja/
Elvas/Serpa vencimento acima da
média
•

•

•
•
•

Recursoshumanos bobcap

Ref: 7275396

7-3-2021
Beja
Construção Civil

Detalhe da Oferta:
Perfil do candidato:

- Experiência mínima de 1 ano em electricidade e Ited em construção civil
- Capacidade de trabalhar em equipa
- Pessoa responsável, dinâmica e pró activa
- Com carta de condução (preferencial)
- Vencimento acima da média
- Entrada imediata

Enviar curriculum vitae para:

recursoshumanos@bobcap.pt

Enfermeiros/as ULDM
•

DETALHE DA OFERTA:
A Associação Futuro de Garvão encontra-se neste momento a recrutar
enfermeiros/as, para a valência: Unidade de Longa Duração e
Manutenção.

REQUISITOS:
- Licenciatura em Enfermagem;
-Cédula Profissional ou Comprovativo temporário;
- Experiência profissional na área dos cuidados continuados (não sendo
obrigatória, mas sendo critério preferencial);
- Disponibilidade para trabalhar por turnos 8/24h;
- Empatia, Resiliência e Proatividade;
- Motivação para o desenvolvimento profissional;
- Boa capacidade de comunicação e de organização;
- Espírito de equipa, rigor, dinamismo e responsabilidade.
OFERECE-SE:
- Integração numa equipa jovem, dinâmica e empática;
- Remuneração base de 1.200,00 €
- Subsídio de Turno Fixo 200.00 €
- Duodécimos de Subsídio de Natal + Férias equivalente a 50% (50,00 € +
50,00 €)
- Subsídio de Alimentação em espécimes (Come gratuitamente na
instituição todas as refeições relativas ao turno);
- Contrato de Trabalho sem termo (efetivo);
- Possibilidade de acumular feriados e bolsa de horas;
-Auxiliámos na procura de Habitação.
EMAIL COM CV PARA:
uldm.futuro.garvao@gmail.com

Precisa-se de Pedreiro - zona de
Beja
•

•

•
•
•

Taipa Alentejo

Ref: 7270882

7-3-2021
Beja
Construção Civil

Detalhe da Oferta:
Precisa-se de colaborador para vaga de Pedreiro.
Empresa com algumas obras na zona de Beja.
Procura-se colaboradores com experiência comprovada e disponibilidade para
breve.
Salário compatível com as funções.
Mais informações através de e-mail.
Envio de currículos para
taipalentejo@gmail.com

Técnico Superior de Higiene e
Segurança no Trabalho (m/f)
•

•

•

•
•

De Prado Portugal, SA

Ref: 7262596

7-3-2021

Beja
Serviços TécnicosA De Prado Portugal é uma empresa ligada setor agroindustrial, referência internacional na produção e transformação de
azeitona e amêndoa. O crescimento sustentado que a empresa tem tido
ao longo dos últimos anos gera a necessidade de reforçarmos a nossa
equipa com um Técnico de Higiene e Segurança no Trabalho (m/f).

Este profissional integrará o Departamento de Recursos Humanos, dando
resposta às exigências de Higiene e Segurança do nosso parque
industrial.
Procuramos candidatos com o seguinte perfil:
- Licenciatura em Engenharia Civil, Ambiental ou similar;
- Pós Graduação ou Mestrado em Higiene e Segurança no Trabalho;
- Certificação Profissional como Técnico Superior
de Higiene e Segurança no Trabalho;
- Experiência profissional mínima de 1 ano como Técnico
de Higiene e Segurança no Trabalho;
- Carta de Condução;
- Disponibilidade para trabalhar na zona de Beja.
Os interessados deverão enviar o seu CV atualizado para
rhumanos@deprado.eu

Chefe de equipa, eletricistas e
ajudantes - Aljustrel
•

A IDDEAL pretende recrutar para projeto de engenharia a realizar no
ALENTEJO (Aljustrel):
CHEFE de EQUIPA
ELETRICISTAS
AJUDANTES (residência local)
Funções:
Trabalhos de eletricidade
Perfil:
Boa produtividade
Assiduidade
Responsável e cuidadoso
Oferecemos:
Integração em projecto de Engenharia de grande dimensão
Projeto de longa duração
Integração em equipa jovem e dinâmica
Contrato de trabalho temporário a termo incerto
Devem os interessados ligar para 912 527 518 ou enviar o seu curriculum
para
recrutamento@iddeal.pt
.
Ao candidatar-se a esta posição, o candidato dá autorização para mantermos a
sua candidatura na nossa base de dados por 5 anos assim como a utilizarmos
os seus dados pessoais para este e outros processos de recrutamento futuros
no âmbito da sua categoria profissional.

Profissionais de Saúde para o
Alentejo (Évora e Beja)
A Acail Gás S.A encontra-se a recrutar Profissionais de Saúde para integrar a
sua equipa de Cuidados Respiratórios Domiciliários na zona do Alentejo (Évora
e Beja):Destes profissionais pretende-se que sejam capazes de desenvolver e
garantir junto do paciente e do seu meio envolvente, estratégias para o
cumprimento da prescrição médica de cuidados respiratórios de acordo com os
parâmetros de qualidade estipulados pelas entidades contratantes e os
exigidos pela Acail Gás.
Principais tarefas desta actividade:
- Disponibilização no domicílio de dispositivos médicos para a realização dos
tratamentos prescritos;
- Formação ao paciente e seus cuidadores para a manipulação dos demais
dispositivos garantindo o seu bom funcionamento e segurança;
- Acompanhamento do paciente ao longo do tempo através de visitas
domiciliárias para observar, e reportar aos decisores clínicos, as tendências e
efeitos do tratamento no paciente, incluindo possíveis efeitos secundários.
Para tal estes profissionais deverão reunir as seguintes condições e
características:
- Licenciatura em: Cardiopneumologia/ Neurofisiologia/ Fisiologia
Clínica/ Enfermagem ou Fisioterapia;
- Carta de condução. Este requisito é obrigatório uma vez que as actividades
se desenrolam essencialmente nos domicílios dos pacientes;
- Pro-atividade;
- Elevado sentido de responsabilidade;
- Capacidade de organização;
- Facilidade de relacionamento interpessoal;
- Boa capacidade de comunicação;
- Residência no distrito de Beja ou Évora.
Envie a sua candidatura, com a referência deste anúncio, para o email:
recursoshumanos@acailgrupo.pt

