Ofertas de emprego semana de 29 março a 2 de abril

Montador de tetos falsos
•

•

•
•
•

Tabelenvolvente, tetos falsos e divisórias lda

Ref: 7326684

29-3-2021
Beja
Construção Civil

Detalhe da Oferta:
Empresa de Beja, com mais de 30 anos no mercado da construção civil,
precisa de montadores de tetos falsos.
Para mais informações envie currículo para
tabelenvolvente@hotmail.com

Mecânico industrial para Ferreira do
Alentejo
•

•

•
•
•

AZPO-AZEITES DE PORTUGAL SA

Ref: 7325286

29-3-2021
Beja
Conservação / Manutenção / Técnica

Detalhe da Oferta:
Requisitos:
Formação em manutenção industrial
Experiência profissional na área de mecânica/manutenção;
Robustez física;
Disponibilidade para trabalho por turnos;
Disponibilidade imediata.

Oferta:
Contrato de Trabalho;
Horário de trabalho 40horas/semanais
Entrada imediata.
Envio de currículos para o seguinte e-mail:
labazpo@migasa.com

Eletricista e Ajudante de Eletricista (
M/F)- Beja
•

•

•
•
•

Litoralced, ETT, Unip. Lda

Ref: 7305979

28-3-2021
Beja
Construção Civil

Detalhe da Oferta:
Litoralced- Empresa Trabalho Temporário- alvará:334
Recruta para prestigiada empresa cliente com Obra em Beja
- Eletricista (M\F)
-Ajudantes de Eletricista (M\F)
ENTRADA IMEDIATA
Informações e inscrições através do telemóvel: 966 034 438 ou 961 446 246
Email:
geral@litoralced.pt

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

Ajudante de Ação Direta - Lar da Vila
- Almodôvar
•

Fundação S. Barnabé

•

Ref: 7317515

•
•
•
•

28-3-2021
Beja
Serviços Sociais
Admite-se colaboradores para entrada imediata Residência S. Barnabé Lar da Vila.

- Ajudante de Ação Direta (M/F) - 1 Vaga;
O Candidato deverá ser Pessoa responsável e com experiência
de trabalho na área a que se candidata.
Disponibilidade imediata e para trabalhar em horários rotativos.
Os interessados, devem enviar o seu Curriculum Vitae, para o email:
recursos.humanos@fsb.pt
ou entregar o mesmo diretamente na Residência S. Barnabé - Lar da Vila, sita
na Rua Prof. Dr. Fernando Pádua em Almodôvar.
No âmbito da entrada em vigor do novo regulamento de proteção 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 seleção e declaro que fui informado que posso pedir a
alteração, retificação 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, ou através do e-mail 'recursos.humanos@fsb.pt"

VENDEDOR (m/f) Lojas SPORT
ZONE ALENTEJO
•

•

•
•
•
•

SPORT ZONE

Ref: 7305916

28-3-2021
Beja
Lojas / Comércio / Balcão

Líderes no mercado de retalho desportivo multimarca em Portugal, a Sport
Zone proporciona-te uma evolução de carreira diversificada quer a nível
de áreas profissionais quer geográficas.
Juntas-te a nós?
Se tens uma vida ativa e saudável e és um apaixonado pela moda
desportiva e desporto a Sport Zone é o teu lugar de trabalho ideal.
Se tens perfil de vendas e gostas do contacto com o cliente, és jovem,
dinâmico, empreendedor, junta-te à nossa equipa! Como vendedor, vais
poder partilhar a tua paixão pela moda e desporto com os teus clientes.
Estamos a recrutar colaboradores em regime part-time para as nossas
lojas do Alentejo.
Submete a tua candidatura em:
https://sites.google.com/iberiansports.com/recrutamento-alentejo/procesode-selecci%C3%B3n

Formador(a) de Clínica Dentária Beja
•

•

SA Formação

Ref: 7305861

A SA Formação é uma marca com 15 anos de experiência no mercado
da formação profissional que conta neste momento com mais de 100
colaboradores.
Somos uma empresa certificada pela DGERT (Direção Geral do Emprego e
das Relações de Trabalho) em 14 áreas distintas.
Contamos com uma rede de 16 centros formativos (Torres Vedras, Lisboa,
Carcavelos, Almada, Setúbal, Beja, Alverca, Leiria, Coimbra, Porto, Braga,
Chaves, Funchal, Portimão, Évora e Aveiro) e com uma equipa jovem e
dinâmica, pronta para aceitar novos desafios.
A SA Formação está a recrutar para o Centro Formação Profissional
de Beja formador(a) médico dentista para ministrar módulos do Curso
de Assistente de Clínica Dentária. O formador(a) selecionado(a) deverá ter
facilidade em ministrar formação prática aos nossos formandos no local onde
trabalha habitualmente.
Perfil Pretendido:
- Licenciatura na área;
- Gosto pela área da Formação Profissional;
- CCP (Obrigatório).
Os interessados deverão enviar o CV com a seguinte referência no assunto do
email REF-ACD/BJA2020 para o email
formadores@sa-formacao.pt

Pedreiro - Zona de Beja
•

•

•
•
•

Taipa Alentejo

Ref: 7314214

27-3-2021
Beja
Construção Civil

Precisa-se de colaborador para vaga de Pedreiro.
- Experiência comprovada na área como Pedreiro
- Conhecimento ao nível de construção civil;
- Bom relacionamento interpessoal e capacidade de comunicação;
- Dinamismo, assiduidade e pontualidade.
Oferece-se contrato de trabalho e remuneração compatível com o cargo.
Envio de currículos para
taipalentejo@gmail.com

ADMINISTRATIVO FINANCEIRO (m/f)
- BEJA
O Grupo Sulaccount, recruta para cliente da área agrícola
um(a) administrativo (a) financeiro (m/f).
Responsabilidades:
• Organização contabilística e controlo de contas correntes de clientes e
de fornecedores;
• Gestão de documentação financeira interna;
• Gestão de pagamentos (Pagamento de impostos; Pagamentos e
conferência de facturas)
• Controlo de contas correntes;
• Pagamentos e conferência de facturas;
• Elaboração do orçamento semanal de tesouraria e projecção de cash
flow;
• Preparação de informação para a contabilidade e para report interno.
• Assegurar o cumprimento dos procedimentos internos de Tesouraria,
desde a análise dos montantes a receber/pagar, reconciliações de contas,
níveis de cash-flow e demais acções inerentes à função;
• Organização diária da tesouraria corrente;
• Outras tarefas compatíveis com a natureza das funções;
• Gestão do arquivo;
Perfil:
• Habilitações académicas ao nível do 12.º Ano;
• Conhecimentos no software Primavera;
• Experiência mínima de 2 anos em funções similares;
• Bons conhecimentos do MS Office;
• Elevada capacidade de comunicação, organização e de relacionamento
interpessoal;
• Espírito de iniciativa e proatividade;
• Forte sentido de comprometimento e envolvimento organizacional.

Oferecemos:
• Remuneração Compatível com a função;
• Inserção em equipa de trabalho jovem, dinâmica e em expansão;
• Perspetivas de continuidade e evolução;
Contacto:
paula.marques@sulaccount.pt

ESTÁGIO PROFISSONAL
RECURSOS HUMANOS (m/f) - BEJA
•

O Grupo Sulaccount, recruta diretamente para o seu escritório em Beja,
Estagiário de Recursos Humanos (m/f).
Responsabilidades:
- Apoio na gestão da carteira de clientes;
- Apoio no processamento salarial;
- Acompanhamento dos processos de término de contratos;
- Apoio no cumprimento das obrigações legais (DMR, Segurança Social,
Fundos de Compensação, Relatório Único, etc);
Perfil:
- Habilitações académicas ao nível da Licenciatura em Recursos
Humanos, Gestão ou áreas similares;
- Conhecimento da Legislação em vigor e do código contributivo;
- Conhecimentos no software Primavera (preferencial);
- Bons conhecimentos do MS Office;
- Elevada capacidade de comunicação, organização e de relacionamento
interpessoal;
- Espírito de iniciativa e proatividade;
- Forte sentido de comprometimento e envolvimento organizacional.

Oferecemos:
- Inserção em equipa de trabalho dinâmica e em expansão;
- Perspetivas de continuidade e evolução;
Contacto:
paula.marques@sulaccount.pt

Motorista de pesados C+E
•

•

•
•
•

Transportes Manuel Silverio Unipessoal, Lda

Ref: 7314810

27-3-2021
Beja
Transportes / Logística

Detalhe da Oferta:
estamos a admitir motoristas M/F categoria C+E para efectuar serviço nacional
e internacional (portugal Espanha França ) procurasse pessoas com
responsabilidade e dinâmica entrada imediata salários acima da media
contactar
m.silverio@transmsilverio.com

Empregado de Mesa
•

•

•
•
•

Nuno Jardinha Unipessoal Lda

Ref: 7303931

27-3-2021
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

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

•

•
•
•

De Prado Portugal, SA

Ref: 7307059

27-3-2021
Beja
Engenharia ( Ambiente )

A De Prado Portugal é uma empresa ligada setor agro-industrial, 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

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

Delegado/a de Venda a Farmácia –
Zona Algarve e Baixo Alentejo (M/F)
•

O Grupo Intelac recruta Delegado/a de Venda a Farmácia –
Zona Algarve e Baixo Alentejo (M/F) em regime de outsourcing, com
continuidade para multinacional na área da farmacêutica:
Função:
- Para exercer funções de Delegado/a de Venda a Farmácia na área de
genéricos nas zonas de Algarve e Baixo Alentejo (Beja).
Requisitos:
– Experiência como Delegado/a de Venda a Farmácia (obrigatório);
– Bons conhecimentos de informática na ótica do utilizador;
– Valoriza-se residência nas zonas de trabalho;
– Boa capacidade de comunicação, negociação e forte sentido de
responsabilidade e autonomia.
– Carta de condução;
– Disponibilidade para iniciar funções entre abril e maio
Condições:
– Contratação em regime de Outsourcing até final de 2021, existindo
possibilidade de continuidade;
– Pacote salarial atrativo + viatura + Meios Informáticos;
– Formação contínua e integração em multinacional de referência no seu
setor.
Solicitamos o envio do seu CV para
celia.agostinho@intelac.pt
com a refª CA_DelAlentejo confirmando o seu consentimento no tratamento
dos dados constantes no referido CV para efeitos deste processo
de recrutamento ou outros de acordo com o seu perfil, num prazo de 2 anos.
Caso não nos dê consentimento, não poderemos considerar o seu processo.
Pode consultar a nossa Política de Privacidade em intelac.pt/site/politica-deprivacidade

Ajudante de Lar - Beja - Lar do
Monte/Lar da Colina
•

Admite-se para contrato de trabalho a tempo inteiro:
Ajudante de Ação Direta para a Residência S. Barnabé - Beja
O Candidato deverá:
- Ter disponibilidade imediata;
- Ser pessoa responsável;
- Ter gosto por trabalhar com a pessoa idosa;
- Ter disponibilidade para trabalhar em horários rotativos;

Os interessados, devem enviar o seu Curriculum Vitae, para o email:
recursos.humanos@fsb.pt
ou entregar o mesmo directamente no Lar do Monte, em Beja.
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, ou através do e-mail "recursos.humanos@fsb.pt"

Estágio - Serviço Social - Almodôvar
•

Recruta-se Estagiario(a) de Serviço Social para Lar de Idosos em
Almodôvar.
Requisitos:
- Licenciatura em Serviço Social;
- 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 Estágio.
- Subsidio de alimentação.
- Formação inicial e continua;
Caso reúna os requisitos para realização de estágio através do IEFP 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 proteção 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 seleção e declaro que fui informado que posso pedir a
alteração, retificação 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".

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

•

•
•
•

Mutação - Consultoria, Estudos e Serv. Formação

Ref: 7302335

27-3-2021
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

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

Professores de AEC AEBeja
•

•

•
•
•

Edugep

Ref: 7288163

27-3-2021
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

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

MULTITEMPO - Recursos Humanos

A Multitempo está a recrutar para a Carglass, empresa especialista em
reparação e substituição de vidros. Se resides na zona de Beja 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”

Caseiros para o Alentejo
•

•

•
•
•

SVHome

Ref: 7153037

27-3-2021
Beja
Limpezas / Domésticas

Detalhe da Oferta:
Trabalho para caseiros no Alentejo
Ele – trabalhos de campo
Ela – trabalhos domésticos e cozinhar
Obrigatoriamente ambos com carta de condução, referências comprovadas e
experiência em trabalho como caseiros.
Oferece-se:
Casa independente com despesas pagas e alimentação
Salário 2,500(casal) com contrato, segurança social
Enviar CV para
recrutamento@svhome.net
ou ligar 918.717.366 das 9 as 19h

Pedreiro (M/F) – Beja
•

Job Impulse Portugal

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.

Repositor(a) / implementador(a) para
superfícies comerciais - Beja
•

A Eurofirms, Multinacional Espanhola de Recursos Humanos, há vinte
anos que é uma referência de qualidade no Sector dos Recursos
Humanos. Neste momento, está a recrutar repositor(a) e/ou
implementador(a) para superfícies comerciais.

PERFIL:
• Experiência profissional em funções semelhantes;
• Conhecimentos da área do retalho;
• Responsável, dinâmico, pro ativo, rigor;
• Boa capacidade de comunicação;
• Disponibilidade e flexibilidade horária;
• Capacidade de trabalho em equipa.
LOCAL:
Superfícies comerciais no distrito ainda a definir
HORÁRIO:
Part-time e/ou trabalhos pontuais
OFERECEMOS:
• Vencimento compatível com as funções;
• Possibilidade de trabalhar em equipa.

Caso preencha os requisitos e tenha interesse na vaga, por favor envie o
seu CV atualizado para
candidaturaslisboacentro@eurofirms.com
com a REFERÊNCIA: Rep_Beja

Eurofirms Trabalho Temporário Lda.
Alvará nº 712/13 de 17 de Julho

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

Servicontrol, Lda

Detalhe da Oferta:
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

