Ofertas de emprego da semana de 22 a 26 de março de 2021

Mecânico Máquinas Agrícolas e
Alfaias
•

•

•
•
•

Anónima

Ref: 7311285

22-3-2021
Beja
Conservação / Manutenção / Técnica

Detalhe da Oferta:
Precisamos de mecânico com experiência para tractores, retro-escavadoras e
alfaias.
Resposta para o e-mail :
vimatoca@gmail.com

Ajudante Administrativo de Armazém
(M/F) – Estágio Profissional (ATIVAR)
•

Tarefas
• Organização de artigos de várias gamas e categorias;
• Organização de documentos contabilísticos;
• Atendimento de telefone e clientes;
• Expediente geral;
• Conferência de mercadoria e armazenagem nos locais designados;
• Empacotamento e expedição.
Requisitos
• Formação na área logística e/ou comercial;
• Fluência de inglês e espanhol;
• Mínimo 12º ano de escolaridade
• Condição de elegibilidade para medida Estágios ATIVAR do IEFP.
Perfil
• Espírito de equipa e boa capacidade de relacionamento pessoal;
• Responsável, dinâmico e proactivo;
• Preferencialmente com residência na região do Baixo Alentejo;
• Carta de condução categoria B;
• Assíduo e pontual.
Aspectos preferenciais
• Experiencia de trabalho em funções similares;
• Conhecimentos de informática a nível de utilizador, Windows e
ferramentas do Office;
• Certificação para condução de empilhadores e similares;
• Software de facturação Moloni.
Oferece-se:
• Bolsa de estágio;
• Subsídio de Alimentação;
• Seguro de Acidentes de Trabalho;
• Formação inicial e contínua;
• Possibilidade de integração numa empresa sólida e em crescimento
mediante desempenho ao longo do estágio.
Local de trabalho:
• Ferreira do Alentejo
Candidatura:
Envio de CV para
ofitecnica-ferreira@sapo.pt

Ajudante Electricista Bobinador
(M/F) – Estágio Profissional (ATIVAR)
•

Tarefas
• Diagnóstico de causas e avarias;
• Corte da cabeça dos enrolamentos;
• Determinação das características eléctricas, desconectando a cabeça do
enrolamento;
• Bobinar motores eléctricos e geradores;
• Bobinar armaduras;
• Impregnação a vácuo de estatores, rotores e armaduras;
• Reparação da parte magnética;
• Renovação da cablagem eléctrica;
• Medições eléctricas e avaliações de resultados;
Requisitos
• Formação profissional na área de electricidade BT, bobinagem ou
similares;
• Conhecimentos de inglês e espanhol;
• Mínimo 12º ano de escolaridade;
• Carta de condução categoria B;
• Condição de elegibilidade para medida Estágios ATIVAR.
Perfil
• Espírito de equipa e boa capacidade de relacionamento pessoal;
• Responsável, dinâmico e proactivo;
• Preferencialmente com residência na região do Baixo Alentejo;
• Disponibilidade para obras pontuais fora da área de residência;
• Assíduo e pontual.
Aspectos preferenciais
• Experiencia de trabalho em funções similares;
• Certificação para condução de empilhadores e similares;
• Conhecimentos de informática a nível de utilizador, Windows e
ferramentas do Office.
Oferece-se:
• Bolsa de estágio;
• Subsídio de Alimentação;
• Seguro de Acidentes de Trabalho;
• Formação inicial e contínua;
• Possibilidade de integração numa empresa sólida e em crescimento
mediante desempenho ao longo do estágio.
Local de trabalho:
• Ferreira do Alentejo com deslocações na região em viatura da empresa.
Candidatura:
Envio de CV para
ofitecnica-ferreira@sapo.pt

Empregado de Mesa
•

•

•
•
•

Nuno Jardinha Unipessoal Lda

Ref: 7303931

21-3-2021
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 do nosso espaço ao longo destes anos, baseada em fatores
bastante sólidos e visando sempre o bem estar não só dos nossos clientes,
mas também dos nossos colaboradores, permitiu elevar o restaurante para um
patamar sólido de consistência, qualidade e notoriedade no mercado.
Neste momento queremos reforçar a nossa equipa de Empregados de Mesa.
Procuramos pessoas com, no minímo, 2 anos de experiência na função,
fluentes em Português e Inglês, dinâmicas, responsáveis e disponíveis.
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
sandra_pereira_ramos@sapo.pt

E-FORMADOR e-learning- Logística
•

•

•
•
•

Traininghouse, Lda

Ref: 7303354

21-3-2021
Beja
Educação / Formação

Detalhe da Oferta:
A Traininghouse Formação, entidade formadora acreditada pela DGERT
procura e-formadores para os cursos:
Práticas Aduaneiras e Incoterms - 50h
Shipping e Gestão Portuária - 60h
Gestão de Transportes e Intermodalidade - 50h
Logística e Supply Chain Management - 40h
Requisitos:
-Formação na área
- Experiência em formação à distância, dinamização de conteúdos e de fóruns
ou curso de e-formador
- Posse de CCP de formador
Os interessados devem enviar a seguinte informação para o e-mail
candidaturas.traininghouse@gmail.com

- Curriculum vitae atualizado

Colaborador(a) Loja - Beja
•

A Forte Store, sediada em Braga, encontra-se a recrutar para as suas
lojas em Beja, em regime de full-time, Colaborador(a) com o seguinte
perfil:
- Experiência profissional na área;
- Apresentação cuidada;
- Facilidade de relacionamento interpessoal;
- Forte orientação para o cliente;
- Residência no concelho ou concelhos limitrofes;
- Disponibilidade imediata.

Os candidatos interessados, e com o perfil pretendido, deverão enviar o
seu CV, com fotografia ATUALIZADA, para o e-mail:
rh@fortestore.com
, indicando no assunto "Colaborador(a) Loja - Beja".
Importante: Se não for contactado no prazo de 15 dias, é porque o seu CV não
foi selecionado. Mais informamos que, ao fim de 1 mês os CV’s rececionados
são apagados do nosso sistema, exceto para os casos em que passem a
colaborar com a nossa empresa, pelo que, caso tenha interesse numa futura
oportunidade, deve enviar novamente o seu CV.

Técnico(a) Auxiliar de Farmácia
•

•

•
•
•

Farmácia Popular

Ref: 7288949

21-3-2021
Beja
Farmácia / Biotecnologia

Detalhe da Oferta:
Procuramos:
- Profissional competente, dinâmico e responsável;
- Entrega e dedicação;
- Boa capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal;
- Disponibilidade para trabalhar a tempo inteiro e aos sábados de forma
rotativa;
- Valorizamos experiência, no entanto, damos a hipótese de possibilidade de
formação.
Oferecemos:
- Full-time com possibilidade de integração nos quadros;
- Integração numa equipa jovem e dinâmica;
- Bom ambiente de trabalho e possibilidade de desenvolvimento profissional.
Contato:
- Enviar CV detalhado, com fotografia, por correio eletrónico para:
farmaciasaboia@sapo.pt

Servente para Beja / Torre Vã
•
•

Empresa Multinacional de referência no sector da prestação de serviços
para a construção civil, para satisfazer as suas necessidades de pessoal
para obras localizadas em Lisboa, está a recrutar profissionais com
experiência de:
SERVENTE - URGENTE - ENTRADA IMEDIATA
Perfil:
- Experiência anterior comprovada;
- Conhecimentos sólidos nas áreas e especialidades a que se candidatam
- Diligente, responsável e organizado;
- Bom relacionamento interpessoal;
- Boa apresentação;
- Dinamismo e proatividade;
- Flexibilidade de horário;
- Disponibilidade Imediata.
Condições:
- Contrato de trabalho a tempo inteiro - Vencimento Base
- Projetos de longa duração - Perspetivas de carreira
- Boas condições salariais, Ajudas de Custo e prémios de produtividade
Local de Trabalho: Beja / Torre Vã
Para candidatura enviar o seu CV para
recrutamento@filbetpt.pt

Vendedor (Beja)
•

A Audição Activa - empresa portuguesa fundada em 2014, é em apenas 7
anos a empresa em maior crescimento no mercado português de
aparelhos auditivos. 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 "Distrito Beja" para:
jobs@audicaoactiva.pt

Professores de AEC AEBeja
•

•

•
•
•

Edugep

Ref: 7288163

21-3-2021
Beja
Educação / Formação

Detalhe da Oferta:
A EDUGEP necessita de professores (m/f) para as Atividades de
Enriquecimento Curricular nas Escolas do Agrupamento de Escolas Nº 2
de Beja nas seguintes áreas e horários:
- Música, Movimento e Drama
Para horário de 5 horas semanais das 16h às 17h
Envio do CV para
recrutamento@edugep.pt

Formador/a para Vidigueira: 3550 Alimentação da pessoa idosa em
lares e centros de dia
•

•

•
•
•

Mutação - Consultoria, Estudos e Serv. Formação

Ref: 7302335

21-3-2021
Beja
Educação / Formação

Detalhe da Oferta:
A Mutação, Lda. empresa de Formação e Consultoria está a recrutar
Formador/a para a Vidigueira, em horário pós-laboral e formação presencial,
com experiência relevante no seguinte módulo:
3550 - Alimentação da pessoa idosa em lares e centros de dia
O/as interessados/as deverão remeter via e-mail a seguinte documentação:
a) Cópia CV detalhado;
b) Cópia Certificado de Habilitações;
c) Cópia CAP/CCP ou indicação de isenção;
d) Cópia Comprovativos de Experiência Pedagógica,
para o seguinte endereço:
geral@mutacao.pt

Motorista de distribuição (M/F) Zona de Beja - Urgente
•

•

Eurofirms Empresa Trabalho Temporário

Ref: 7302248

Eurofirms está a recrutar para cliente de prestígio na zona de Beja:

Motorista de distribuição (M/F)

REQUISITOS:
- Carta de Condução veículos Pesados;
- CAM e CQM;
- Residência na zona de Beja ou arredores;
- Dinamismo e sentido de responsabilidade;
- Disponibilidade de horários - Turnos/horário noturno
- Disponibilidade para trabalhar sábados;
- Carta de condução e viatura própria;
- Disponibilidade total e imediata.

A resposta a esta oferta deverá ser feita para
candidaturaspinhalnovo@eurofirms.pt
ou directamente na nossa agência em Rua José Saramago Lote 22, 2955-027
Pinhal Novo com referência "Motorista - Beja"
Telefone: 211 459 393
Eurofirms Trabalho Temporário Lda.
Alvará nº 712/13 de 17 de Julho

Vendedor/a de Peças
•

•

•
•
•

Anónima

Ref: 7311433

20-3-2021
Beja
Comercial / Vendas

Detalhe da Oferta:
Precisamos de Vendedor para secção de peças de máquinas agrícolas e
alfaias.
Pessoa dinâmica, responsável e organizada.
Respostas para o e-mail:
vimatoca@gmail.com

Engenheiro(a) Mecânico(a) para o
Distrito de Beja
•

Descrição do anúncio: Empresa sediada no distrito
de Beja procura Engenheiro Mecânico(a) Júnior
Requisitos:
- Licenciatura em Engenharia Mecânica ou similar;
- Experiência profissional entre 2 e 5 anos;
- Conhecimentos na área de Metalomecânica e Tubagens Industriais;
- Boa interpretação de desenhos e conhecimentos de Autocad;
- Boas capacidades comerciais e de comunicação com o cliente;
- Bom relacionamento interpessoal;
- Capacidade de organização, gestão e orientação para objetivos;
- Conhecimentos do idioma inglês.
Funções a desempenhar:
- Acompanhamento de diversos trabalhos a realizar em oficina ou nas
instalações dos clientes;
- Execução de propostas comerciais;
- Preparação de obras;
- Consulta do mercado e compra de materiais para execução de obras;
- Controlo de custos das obras.
Oferece-se:
- Contrato de trabalho com a empresa;
- Regalias existentes na empresa;
- Boa oportunidade para o seu desenvolvimento profissional;
- Formação inicial e contínua.
Envie com seu CV para:
bruno.belchior@vedesbanza.pt

Electricista/Mecatrónico Máquinas
Agrícolas e Alfaias
•

•

•
•
•

Anónima

Ref: 7311421

22-3-2021
Beja
Serviços Técnicos

Detalhe da Oferta:
Precisamos de Electricista/Mecatrónico com experiência(min. 3 anos), para
máquinas agrícolas.
Respostas para o e-mail:
vimatoca@gmail.com

