Ofertas de empego semana de 1 a 5 de março de 2021

Precisa-se de Encarregado de obra zona de Beja
•

Precisa-se de colaborador para vaga de Encarregado de obra.
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

Precisa-se de Pedreiro - zona de
Beja
•

•

•
•
•

Taipa Alentejo

Ref: 7270882

1-3-2021
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

Enfermeiros/as Unidade de
Cuidados Continuados
•

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

Formador Segurança e Higiene no
Trabalho - Curso Manobrador de
Máquinas - Beja (M/F)
•

A Formação Sul no âmbito do aumento da sua oferta formativa recruta
para a sua bolsa formadores na área
de Segurança e Higiene no Trabalho para ministrar curso de Manobrador
de Máquinas com 16h em regime e-Learning.
Requisitos dos Candidatos:
- CCP Formador (obrigatório)
- Formação superior (preferencial)
- Formação de E-Formador e boa facilidade de manuseamento de
plataformas colaborativas de ensino à distância (moodle, zoom)
- Experiência formativa (preferencial)
- Disponibilidade e flexibilidade horária
- Experiência prática comprovada com diversas máquinas (obrigatório)
- Disponibilidade para formação no distrito de Beja

Oferecemos:
- Integração em equipa jovem e dinâmica
- Condições de remuneração atrativas
Aos candidatos que preencham os requisitos devem enviar curriculum e
respetivos certificados inerentes à candidatura mencionando no assunto
"FORMADOR_SHT_Máquinas" para o seguinte email:
recrutamento@formacaosul.pt

Cozinheiro (a) e Ajudante de Cozinha
•

•

•
•
•

Nuno Jardinha Unipessoal Lda

Ref: 7269250

28-2-2021
Beja
Restauração / Bares / Pastelarias

Detalhe da Oferta:
O Tennis Courts Club é um Restaurante situado na Cidade de Beja, aberto há
pouco mais de 8 anos como tal, mas que existe há mais de 20. Nestes ultimos
8 anos tem vindo a sofrer melhorias significativas com vista a crescer de forma
sustentável, tornando-se um marco de referência na cidade.
A evolução da nossa cozinha ao longo destes anos permitiu elevar
o restaurante para um patamar sólido de consistência, qualidade e notoriedade
no mercado. Porque consideramos que a mudança traz sempre energias
renovadas e frescas, estamos a recrutar uma equipa para
a Cozinha (Cozinheiro (a) e Ajudantes), que seja capaz de dar continuidade ao
patamar de excelência e de contribuir para a evolução criativa da nossa
cozinha. Procuramos pessoas dinâmicas, com experiência, responsáveis,
disponíveis e com um grande amor pela cozinha. Oferecemos a integração
numa equipa jovem e dinâmica, num Restaurante com muito potencial e uma
remuneração compatível com a função.
Se achas que és essa pessoa, envia o teu CV para
nunojardinha@sapo.pt

Vendedor Especializado - Full-Time Beja
•

A Eurofirms E.T.T. é uma multinacional de referência no sector dos
Recursos Humanos, oferecendo as melhores soluções
em Recrutamento e Seleção, Trabalho Temporário, Consultoria em
RH, Formação e Outsourcing.
Estamos a recrutar vendedor/a especializado/a para prestigiado cliente na
zona de Beja, com as seguintes funções:
- Demonstração e venda de aparelhos auditivos;
- Angariação e contacto com possíveis clientes;
- Outras tarefas inerentes à função.
Perfil
- Experiência em funções similares (obrigatório);
- Domínio de técnicas de vendas (preferencial);
- Disponibilidade para realizar deslocações em Beja (obrigatório);
- Residência no concelho de Beja (preferencial);
- Capacidade de relacionamento interpessoal;
- Pessoa resiliente e com capacidade de superação.

Localização
Beja, Portugal
Observações
A resposta a esta oferta deverá ser feita, enviando o seu CV para
candidaturaspinhalnovo@eurofirms.com
, com a referência "Vendedor Especializado - Beja".
Eurofirms Trabalho Temporário Lda.
Alvará nº 712/13 de 17 de Julho

Técnico Comercial (M/F) – Materiais
Construção – Alentejo
•

Empresa que atua no setor de materiais de construção há cerca de 40
anos, recruta Técnico Comercial (M/F) para a zona do Alentejo.
Este profissional terá como responsabilidades:
- Prospeção comercial junto de armazenistas, aplicadores e construtores;
- Elaboração, apresentação e negociação de propostas comerciais;
- Gestão do processo de pós-venda, acompanhamento e fidelização de
clientes;
- Gestão da carteira de clientes.
Requisitos:
- Experiência comercial comprovada na área dos materiais
de construção (FATOR ELIMINATÓRIO);
- Forte orientação para os objetivos;
- Excelentes capacidades de comunicação e argumentação;
- Capacidade de planeamento, organização e relacionamento
interpessoal;
- Forte sentido de responsabilidade, proatividade, dinamismo e resiliência;
- Disponibilidade imediata;
Oferta:
- Remuneração base + variável + prémios;
- Carteira de clientes;
- Viatura de serviço;
- Telemóvel da empresa;
- Formação e apoio contínuo;
- Perspetiva de continuidade na empresa;
Em caso de interesse envie-nos o seu currículo atualizado para
recrut.emprego1@gmail.com
, indicando a REFª ALENTEJO.02/2021

Comercial (m/f) para ramo alimentar
- Distrito de Beja
•

Disaba

Detalhe da Oferta:
Empresa de referência do setor alimentar está a recrutar vendedores, para o
território do Baixo Alentejo.
Responsabilidades:
-Acompanhamento, gestão e desenvolvimento da carteira de clientes
-Identificar e abrir novas oportunidades de negócio
-Apresentar propostas comerciais adequadas às necessidades dos clientes e
garantir a cobrança
-Acompanhar a evolução do mercado e concorrência, de modo a garantir a
consecução dos objetivos
-Reporte diário de atividade
Perfil Pretendido:
-Elevada capacidade de argumentação e persuasão
-Forte orientação para resultados e capacidade para trabalhar por objetivos;
-Proatividade, energia e boa capacidade de organização;
-Gosto pelo trabalho em equipa;
-Disponibilidade imediata
Enviar candidaturas para:
david.varandas@disaba.pt

TSDT -Terapias
•

•

•
•
•

Centro Médico

Ref: 7259911

27-2-2021
Beja
Saúde / Medicina / Enfermagem

Detalhe da Oferta:
Solicitam-se cv de profissionais na área da saúde de diversas especialidades
interessados em privados.
Ukgeral@gmail.com

Operador/a de Rega (F/M)
•

A Família Margaça está a recrutar para a sua empresa - Operador/a de
Rega.
Principais funções:
- Identificar, instalar e trabalhar com diferentes sistemas de rega e
fertirrega das culturas permanentes (vinha, amendoal e olival), instaladas
na propriedade.;
- Realizar todas as tarefas relativas aos mesmos;
- Instalar sistemas de drenagem;
- Zelar pela conservação e manutenção dos diversos equipamentos de
rega, antes, durante e depois das campanhas;
- Realizar reparações e/ou substituição de componentes, sempre que
necessário;
- Realizar tarefas inerentes à atividade agrícola.
Requisitos:
- Capacidade de resolução de problemas em sistemas de rega;
- Capacidade de trabalhar em equipa;
- Pro actividade e dinamismo;
- Carta de condução;
- Escolaridade Mínima Obrigatória;
- Disponibilidade horária;
- Experiência com sistemas de regas e manobra de máquinas agrícolas
seria valorizada.
Oferecemos:
- Salário de acordo com as funções;
- Formação inicial e contínua;
- Integração numa equipa jovem e dinâmica.
Tipo de oferta: Full-time
Para candidatura por favor enviar CV para o e-mail:
rh@margaca.com

Distribuidores para Aviludo Beja
com carta de pesados e CAM
•

•

•
•
•

AVILUDO SA

Ref: 7224185

27-2-2021
Beja
Transportes / Logística

Detalhe da Oferta:
Empresa líder no mercado da distribuição procura colaborador para área
da distribuição alimentar. Pede-se carta de pesados, CAM, e alguma
experiencia de condução de pesados, boa aparência e á vontade para clientes,
Se procuras estabilidade num emprego candidata-te já.
Envia o teu currículo para
beja@aviludo.pt

