DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO
Núcleo Distrital de Beja da EAPN
Portugal
março 2021

Ofertas de emprego em 12 de março de 2021

Auxiliar de Saúde / Geriatria c/carta
de condução Para Beja
•

Requisitos:
• Boa apresentação;
• Dinamismo e espírito empreendedor;
• Elevada capacidade de comunicação

Oferecemos:
• Salário compatível com a função;
• Regalias em vigor na empresa
• Formação inicial e contínua
• Possibilidade de progressão na carreira.
Se tem o perfil pretendido, envie a sua candidatura para o email
geral@medialentejo.pt

Psicologo/a Moura
•

A Psicoespaço, Centro de Desenvolvimento Infantil, pretende reforçar a
sua equipa multidisciplinar através do recrutamento de Psicólogo(a) para
desenvolver a sua atividade na zona de Moura.
O objetivo da colaboração, em regime de prestação de serviços, consiste
na realização de consultas de avaliação e de intervenção em crianças e
jovens.
Perfil do(a) candidato(a):
- Formação académica em Psicologia com cédula profissional da Ordem
dos Psicólogos
- Residência na zona geográfica (critério preferencial)
- Ter carta de condução e viatura própria (critério preferencial)
- Disponibilidade imediata (critério preferencial)
- Gosto e motivação para trabalhar com crianças
- Boa capacidade de comunicação e de trabalho em equipa
- Sentido de responsabilidade, dinamismo, proatividade e polivalência
Os(as) candidatos(as) interessados(as) que se enquadrem neste perfil
devem enviar o seu currículo para:
secretaria@psicoespaco.pt
referindo a que zona se candidatam.

Cozinheiro (a) e Ajudante de Cozinha
•

•

•
•
•

Nuno Jardinha Unipessoal Lda

Ref: 7269250

12-3-2021
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 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

Comercial Unibanco - Distrito Beja
•

A Patamar do Progresso (Parceiro Oficial UNICRE) pretende reforçar a
sua Equipa na Área Comercial Móvel nas cidades de Portugal
OBJETIVO:
- Promoção e divulgação do Cartão Unibanco e demais produtos (crédito
pessoal e crédito consolidado).
- Angariação de clientes.
Procuramos profissionais dinâmicos, orientados para o cliente e com
experiência (preferencial) para integrarem as nossas equipas no canal
móvel.
Requisitos:
- Residir em Portugal;
- Forte orientação comercial;
- Boa capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal;
- Forte poder de argumentação;
- Apresentação cuidada;
- Boa capacidade de organização;
- Mínimo Escolaridade Obrigatória;
Oferta:
- Comissões + Prémios + Bónus mais atrativas em relação ao mercado;
- Formação inicial e contínua;
- Integração numa empresa jovem e dinâmica e com possibilidade de
progressão
de carreira.
Algumas das vantagens:
- Horários livres e flexíveis;
- Atividade Profissional que permite ser um complemento de renda.
Se procura um novo desafio profissional e apresenta o perfil acima
referido, envie o seu CV para:
recrutamento.pdp@hotmail.com

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

Terapeuta de Spa (M/F)
•

•

•
•
•

Herdade da Malhadinha Nova, S.A.

Ref: 7286411

12-3-2021
Beja
Beleza / Moda / Bem Estar

Detalhe da Oferta:
Perfil Pretendido:
- Experiência profissional comprovada na função e em ambiente de SPA;
- Carteira Profissional de Massagista de Estética ou de Esteticista Cosmetologista;
- Conhecimentos de Inglês e/ou outras Línguas estrangeiras;
- Disponibilidade para trabalhar com rotatividade de horários, incluindo fins de
semana e feriados;
- Elevado sentido de responsabilidade, organização e higienização;
- Pessoa com espírito de equipa, versátil, pro-activa e empreendedora;
Oferecemos:
- Integração em equipa jovem e dinâmica;
- Prémios por objectivos e/ou comissões;
- Progressão de carreira;

Caso reúna os requisitos apresentados e demonstre interesse na oferta, envie
candidatura acompanhada de CV para:
recrutamento@malhadinhanova.pt
indicando no assunto “Técnica de Spa"

Pedreiro (M/F) – Beja
•

A Job Impulse, empresa Multinacional na área de Recursos Humanos,
encontra-se neste momento a recrutar para empresa cliente:
Pedreiro (M/F) – Beja
Funções:
- Executar trabalhos especializados de pedraria;
- Outras tarefas análogas à categoria profissional.
Requisitos:
- Experiência anterior como Pedreiro;
- Carta de condução e viatura própria ( preferencial);
- Capacidade de trabalho em equipa.
Os/as candidatos/as interessados/as devem enviar o seu CV atualizado
para o email
lisboa@job-impulse.pt
.
Todas as candidaturas serão tratadas com confidencialidade ao abrigo da Lei
de Protecção de Dados.
Somente serão consideradas as candidaturas que reúnam o perfil solicitado. As
restantes ficarão na nossa Base de Dados para futuras ofertas.

Servente (M/F) – Beja
•

A Job Impulse, empresa Multinacional de Recursos Humanos, encontrase neste momento a recrutar para empresa Cliente:
Servente (M/F) – Beja
Funções:
- Todas as tarefas inerentes à função.
Requisitos:
- Experiência na função;
- Sentido de responsabilidade e rigor;
- Carta de condução e viatura própria ( preferencial);
- Organização, dinamismo e bom relacionamento interpessoal.

Os/As candidatos/as interessados/as deverão enviar o
seu currículo atualizado, para o email
lisboa@job-impulse.pt
, indicando no campo do assunto do mail a referência/palavra: "SERV_BEJA"
Todas as candidaturas serão tratadas com confidencialidade ao abrigo da Lei
de Protecção de Dados.
Somente serão consideradas as candidaturas que reúnam o perfil solicitado. As
restantes ficarão na nossa Base de Dados para futuras ofertas.

Técnico colocador de vidros (m/f)Carglass (Beja)
•

A Multitempo está a recrutar para a Carglass, empresa especialista em
reparação e substituição de vidros. Se resides na zona de Alfragide e tens
disponibilidade imediata, candidata-te já!
Descrição da função:
• Colocação e reparação de vidros em automóveis
• Realizar o atendimento ao cliente
• Gestão administrativa e operacional da Agência
• Promover a venda de acessórios
• Serviço móvel
Requisitos:
• Experiência em funções similares, preferencialmente, no setor automóvel
• Experiência de contacto direto com o público (atendimento)
• Disponibilidade de horário
• Carta de condução categoria B
• Assiduidade e pontualidade
Oferecemos:
• Remuneração compatível com a função e experiência demonstrada
• Formação contínua
Se tem interesse na oferta, envie CV atualizado para
recrutamento.maia@multitempo.pt
com a referência "Carglass_beja”

Vigilante Castro Verde (m/f)
•

Prosegur é uma Empresa Multinacional líder em Portugal no sector
da Segurança Privada, pretende para selecionar e admitir profissionais
para a seguinte função:

VIGILANTE (m/f)

CASTRO VERDE

Se tem o cartão profissional de Vigilante válido ou se, mesmo sem cartão,
gostaria de trabalhar na área de segurança privada, não perca esta
oportunidade e candidate-se.

Na Prosegur tomamos medidas de prevenção à transmissão do
Coronavírus (COVID-19). Desta forma, todo o processo de seleção será
desenvolvido à distância, desde a candidatura à entrevista para garantir
a segurança de todos.
Requisitos:
- Cartão Profissional Vigilante válido (Obrigatório)
- Apresentação cuidada
- Escolaridade mínima obrigatória
- Ausência de Antecedentes Criminais e Penais
- Gosto pelo Relacionamento Interpessoal
- Disponibilidade Total para horários rotativos
- Viatura própria
- Conhecimentos de Inglês
Oferecemos:
- Vencimento Base + Prémio de função = 900€ + SA
- Integração numa equipa jovem, polivalente e dinâmica
- Formação contínua
Caso considere que esta é a oportunidade ideal para si, candidate-se em:
https://careers.prosegur.com/pt/jobs/vigilante-castro-verde-5250
Alvarás 24 A, B, C

Motorista de ligeiros
Empresa com base no Alentejo, recruta
Tarefas
- Carregar, conferir e acondicionar a mercadoria na viatura;
- Entregar a mercadoria no local indicado pelo cliente;
- Recolha de mercadoria nos fornecedores;
- Preparação de encomendas em armazém;
- Garantir a limpeza a da viatura;
- Contribuir para um serviço de qualidade junto dos clientes.
Pretendemos candidatos com o seguinte perfil:
- Organizado e com espirito de equipa;
- Carta condução ligeiros (obrigatório);
- Responsável, assíduo e pontual;
- Disponibilidade total e imediata.
Oferece-se:
- Salário base + Sub. de Alimentação;
- Formação inicial e contínua;
- Possibilidade de progredir na carreira.

Envio de CV com indicação da oferta a que se candidata para:
rh@ttmb.pt

Empresa de Construção civil procura Pedreiro

Empresa de construção civil com equipa técnica, meios e equipamentos próprios
procura pedreiro com os seguintes requisitos:
- Experiência comprovada na área
- Conhecimento ao nível de construção civil;
- Dinamismo, assiduidade e pontualidade.
Oferece:
Remuneração base negociável 60€/dia
Contrato de trabalho
Contactar através do número 964013748 ou enviar curriculo para o email

viterralda@gmail.com

Precisa-se de Sushiman para Beja
•
•
•
•
•

TAPAS & CASTAS DA VILLA - COZINHA TRADICIONAL, LDA
Ref: 7298418
14-3-2021
Beja
Restauração / Bares / Pastelarias

Detalhe da Oferta:
Funções:
- Preparar e elaborar pratos de sushi;
- Empratar e guarnecer os pratos cozinhados;
- Garantir a qualidade dos produtos e mercadorias utilizados;
- Responsável pela limpeza e aplicação das normas de Segurança e higiene alimentar.
Requisitos:
- Experiência anterior na função;
- Boas competências de comunicação e de relacionamento interpessoal;
- Capacidade de trabalho sob pressão;
- Atitude responsável e profissional;
- Dinamismo e Proactividade;

Professores de AEC AEBeja
•
•
•
•
•

Edugep
Ref: 7288163
14-3-2021
Beja
Educação / Formação

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

Aviludo Beja recruta distribuidores com carta de pesados e CAM
•
•
•
•
•

AVILUDO SA
Ref: 7277934
14-3-2021
Beja
Transportes / Logística

Detalhe da Oferta:
Empresa muito bem cotada no mercado da distribuição alimentar procura colaborador
para área da distribuição alimentar porta a porta. Pede-se carta de pesados, CAM, e
alguma experiencia de condução de pesados, vontade de evoluir, boa aparência, Se
procuras estabilidade num emprego candidata-te já.
Envie o seu currículo para

beja@aviludo.pt

Formador Primeiros Socorros Beja (M/F)
•
•
•
•
•

Formação Sul
Ref: 7298224
14-3-2021
Beja
Educação / Formação

A Formação Sul no âmbito do aumento da sua oferta formativa recruta para a sua bolsa
formadores de Primeiros Socorros (UFCD 3564 ou 4478).
Requisitos dos Candidatos:
- CCP Formador (Obrigatório)
- Laboratório Formador Inem (Preferencial)
- Licenciatura em Enfermagem (Preferencial)
- Experiência formativa (preferencial)
- Funções laborais comprovadas na área da emergência pré-hospitalar
ou enfermagem (obrigatório)
- Disponibilidade e flexibilidade horária
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_PS_BEJA
para o seguinte email:

recrutamento@formacaosul.pt

Pedreiro (chefe de equipa)- Zona de Cuba
•
•
•
•
•

Taipa Alentejo
Ref: 7270882
13-3-2021
Beja
Construção Civil

Detalhe da Oferta:
Precisa-se de colaborador para vaga de Pedreiro.
- Experiência comprovada na área
- Conhecimento ao nível de construção civil;
- Bom relacionamento interpessoal e capacidade de comunicação;
- Dinamismo, assiduidade e pontualidade.
Contactar através do número 962346071 ou enviar currículo para o email

Envio de currículos para

taipalentejo@gmail.com

Empregada de Quartos (M/F)
•
•
•
•
•

Herdade da Malhadinha Nova, S.A.
Ref: 7286412
13-3-2021
Beja
Limpezas / Domésticas

Detalhe da Oferta:
Função:
- Garantir a arrumação, higiene, limpeza e reposição de consumíveis dos quartos e áreas
comuns da unidade;
- Auxiliar na realização e controlo de inventários;
Requisitos
- Experiência na função (preferencial);
- Rigor e capacidade de organização e gestão de tarefas;
- Responsável, assídua e pontual;
- Disponibilidade para trabalhar por turnos e fins de semana;
- Disponibilidade imediata;
- Com viatura própria ou residência na área (preferencial).
Oferecemos:
- Possibilidade de integrar uma empresa sólida;
- Formação continua;
- Vencimento de acordo com a politica da empresa.
Caso reúna os requisitos apresentados e demonstre interesse na oferta, envie candidatura
acompanhada de CV para:

recrutamento@malhadinhanova.pt

indicando no assunto “Empregada de Quartos"

Animador(a) Sociocultural - Entrada Imediata - Ferreira do Alentejo
•
•
•
•
•

Fundação S. Barnabé
Ref: 7286444
13-3-2021
Beja
Serviços Sociais

Recruta-se Animador(a) para Residência S. Barnabé - Ferreira do Alentejo para
trabalhar com idosos.
Requisitos:
- Formação compatível com as funções de Animador Sociocultural;
- Capacidade para trabalhar em equipa;
- Pontualidade e assiduidade;
- Capacidade de Gestão do tempo;
- Espírito inovador e empreendedor;
- Disponibilidade total e imediata;
Oferece-se
- Contrato de trabalho a tempo inteiro;
- Salário Base de acordo com as tabelas em vigor;
- Subsidio de alimentação.
- Formação inicial e continua;
Caso reúna os requisitos apresentados e demonstre interesse na oferta, envie candidatura
acompanhada de CV, Certificado de Habilitações e documentos de identificação para:

recursos.humanos@fsb.pt
No âmbito da entrada em vigor do novo regulamento de protecção de dados, só serão
admitidas candidaturas que no corpo do email expressem o seu consentimento para o
processamento de dados no âmbito do processo de recrutamento:
"Autorizo o tratamento dos dados constantes da presente candidatura, incluindo o seu
registo, conservação da Fundação S. Barnabé, para efeitos de recrutamento e selecção e
declaro que fui informado que posso pedir a alteração, rectificação ou eliminação dos
mesmos mediante solicitação escrita dirigida ao Departamento de Recursos Humanos,
sito na Residência S. Barnabé – Almodôvar, Rua Professor Doutor Fernando Pádua, n.º
5, 7700-071 Almodôvar

Promotor de telefone móvel - Beja
•

beonit

Nós já sabemos que não é a primeira vez que você faz um teste online. Mas
neste você encontrará o que o futuro reserva para si:
Você convenceu sua tia Maria das vantagens de ter um smartphone?
Você está sempre a par de cada gadget novo que chega ao mercado?
Você defende a marca do seu telemóvel como se fosse a do seu clube de
futebol?
Você transmite aos clientes a ilusão de lançar um novo brinquedo?
Você passa horas a discutir sobre qual é o melhor telemóvel do momento?
Você seria capaz de vender um dispositivo Android ao Steve Jobs?
De 0 a 2: Você gosta de telemóveis, mas talvez ainda não esteja pronto para
um projecto como este.
De 3 a 4: Bom! Você está, com certeza, muito perto. No entanto, talvez você
não tenha ainda as competências comerciais necessárias ou necessita de um
pouco mais de paixão por produtos tecnológicos.
5 ou 6: Parabéns! É provável que você possa trabalhar como
Talento Comercial para a marca de telemóveis que mais cresceu em 2020. Se
você entrar em contacto connosco, será considerado um especialista em
tecnologia, trabalhando numa das empresas líderes do sector e tornando-se
num embaixador da marca. Você está preparado para garantir a melhor
experiência de compra para os clientes, gerir o ponto de venda e atingir os
objetivos de vendas estabelecidos? Facilmente se percebe que você se vai
apaixonar!
O futuro espera por si!
atracciondetalento@beonit.es

Recrutamos Farmacêuticos,
Técnicos de Farmácia e Técnicos
Auxiliares de Farmácia
•

Farmácia Nataniel Pedro (fundada em 1937)
Moura
Recrutamos 2 a 3 pessoas, com entrada imediata, até ao mês de Maio
(inclusive), em regime de permanência ou temporários, consoante as
ofertas:
- 2 (Farmacêuticos ou técnicos de farmácia) para aviamento e recepção
de encomendas
- 1 ou 2 Técnicos auxiliares de Farmácia, consoante o preenchimento das
vagas de cima. Auxilio no aviamento, recepção de encomendas e outras
actividades auxiliares.
As vagas foram originadas por saídas por reforma e pela conjuntura
Covid-19.
As remunerações serão em função das vagas a preencher e das
habilitações do candidato, tendo em conta a tabela oficial, a conjuntura
económica e a proveniência dos candidatos.
Respostas com CV para
recrutamento@farmacianatanielpedro.com

Trabalhador Agrícola/Encarregado
de rega (m/f) - Baixo Alentejo
•

Multitempo ETT

A Multitempo encontra-se a recrutar um(a) Trabalhador Agrícola (Encarregado
de rega) para o Baixo Alentejo:
As responsabilidades da função são:
Instalação, reparação e manutenção de tubagens de rega;
Electroválvulas;
Bombas de rega e circuitos de adubação;
Sistemas de filtragem;
Todas as componentes que um sistema de rega inclui.
Requisitos:
Conhecimentos de mecânica, eletricidade;
Experiência em funções similares;
Disponibilidade imediata;
Residência na zona de Beja.

Os candidatos devem enviar a sua candidatura para
multitempo.barreiro@multitempo.pt
e/ou contactar através do telefone 212140154.

