OFERTAS DE EMPREGO SEMANA DE 5 A 9 DE ABRIL 2021

Estágio Profissional Empregado de
Balcão/Mesa
•

Cervejaria/Restaurante em Beja procura Empregado/a de Mesa para
integrar a sua equipa de atendimento.
Oferta de Estágio Profissional de 9 meses, com possibilidade de
integração posterior.
- Possibilidade de crescimento e desenvolvimento pessoal.
- Excelente ambiente de trabalho.
Responsabilidades:
- Assegurar o atendimento às mesas/balcão do estabelecimento de acordo
com a normas e requisitos de qualidade exigidos pela empresa;
- Vender e apresentar os produtos ao cliente;
- Cumprir os requisitos de HACCP.
Perfil:
- Responsável, pontual e assídua/o;
- Simpatia e gosto pela atendimento ao cliente;
- Capacidade para trabalhar em equipa;
- Conhecimentos da língua inglesa (preferencial);
- Capacidade para trabalhar sob pressão.
Requisitos:
- Elegível para Estágio Profissional - ver regulamento Estágios Ativar.PT;
- Nunca ter realizado Estágio Profissional do IEFP;
- Estar inscrito no IEFP.
Enviar CV para:
restaurante_beja_1990@hotmail.com

Técnica de Estética e Depilação a
Laser (Alentejo) - ENTRADA
IMEDIATA
•

Procuramos Técnica de Estética e Depilação a Laser para Prestação de
Serviços nos espaços dos nossos Parceiros
Pretendemos uma profissional que se enquadre no conceito de excelência
e com vontade de evoluir dentro da empresa.
Damos preferência a quem tiver experiência em;
- Depilação a Laser
- Tratamentos Corpo / Rosto
- Conhecimentos de Estética Avançada.
Requisitos:
- Experiência na área de Depilação a Laser
- Experiência em Tratamentos Corpo / Rosto
- Conhecimentos e/ou experiência em Estética Avançada
- Boa apresentação
- Forte sentido comercial (experiência em vendas diretas será valorizada)
- Pessoa ambiciosa, pró-ativa, motivada e dinâmica
- Flexibilidade de horários
- Disponibilidade imediata
Oferecemos
- Formação inicial contínua
- Bom ambiente de trabalho
- Estabilidade profissional
- Progressão na carreira
- Veículo e Telemóvel da Empresa
- Prémios de produtividade e assiduidade
Se é uma profissional com experiência nesta área, envie-nos o seu CV
com foto atualizada para:
info@depilme.pt

Técnico Meo Satélite - Beja e
arredores
Animática – Agente Distribuidor MEO e Concessionário Técnico MEO Satélite,
recruta Técnico para desenvolver a atividade de instalador do serviço Meo
Satélite. Os candidatos selecionados vão integrar numa empresa de referência
no mercado das telecomunicações desde 1996.
Fnções:
- Instalações, manutenções e configuração do serviço MEO Satélite/ Internet
GSM;
- Tarefas administrativas inerentes.
Perfil / Requisitos:
- Valorizamos experiência como Técnico de telecomunicações;
- Carta de condução;
- Boa apresentação;
- Conhecimentos de informática na ótica do utilizador;
- Gestão de tempo, responsabilidade e organização;
- Assiduidade e pontualidade;
- Conhecimentos de Inglês.
- Disponibilidade para deslocações;
- Residência na área de Beja e arredores.
Oferecemos:
- Remuneração base + Prémio;
- Formação técnica interna;
- Viatura de serviço da empresa e telemóvel;
- Full-Time / Horário e Folgas: 40 horas semanais (Segunda-feira a sexta-feira/
dois sábados por mês);
- Formação inicial e contínua.
Se tens ambição e te revês neste perfil profissional, então a tua oportunidade
chegou.
As candidaturas à oferta deverão ser enviadas para o e-mail
candidaturas@animatica.pt
com a referência #tecnicomeobeja#

Engenheiro Civil Beja
•

TUU-Building Design Management

A TUU tem como atividade principal a gestão integrada do processo criativo,
estratégico e técnico.
Procuramos um engenheiro civil , com inscrição na ordem profissional, para
integrar a nossa equipa e garantimos um ambiente de trabalho único, obras
marcantes e acima de tudo, a entrada numa empresa em crescimento
na construção e que está a mudar a forma como se gerem projetos e obras em
Portugal.
Se tens esta formação e gostavas de fazer parte da equipa envia a candidatura
para
rh@tuu.pt
.

Fisioterapeuta (F/M)
•

Necessita-se Fisioterapeuta com urgência para o concelho de Cuba.
Serviço a realizar :
Fisioterapia ao domicilio a paciente vertebro-medular 3 vezes por semana
em regime de exclusividade e vitalício.
Horário disponível entre as 11:30 - 15:30.
Necessário :
Experiência na doente vertente vertebro-medular
Apresentação de C.v
Apresentação de declaração de valor pretendido por sessão.
* O profissional em questão deve equacionar a mais valia deste serviço
ser vitalício.
Resposta para o email :
magoito.claudio@gmail.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

Empregado de Loja
•

Empresa em Vidigueira que se dedica à distribuição e promoção no ponto
de venda, procura para a sua loja empregado em regime de part-time.
Oferece-se:
- Remuneração compatível com a função;
- Contrato sem termo;
- Possível integração em regime full-time.
Horário: 9:00H - 13:00H
Perfil do Candidato
- Experiencia profissional na área;
- Boa apresentação;
- Residência no concelho ou concelhos limítrofes;
- Carta Condução.
Caso esteja interessado envie o seu currículo para
vidigueiracontabilidade@gmail.com
ou envie mensagem indicando nome, idade e residência, para o
seguinte número de telemóvel 963731140

Farmacêuticos ou Técnicos
•

Farmácia Nataniel Pedro (fundada em 1937)
Moura
Recrutamos Farmacêuticos ou técnicos, com entrada imediata, até ao mês
de Maio (inclusive), em regime de permanência ou temporários, consoante
as ofertas:
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

Formador(a) Artesanato /
Manualidades / Reciclagem criativa
•

Projeto em fase de implementação nacional procura Formadores de áreas
criativas , nomeadamente artesanato, manualidades e / ou reciclagem
criativa
Por favor, submeta a sua candidatura apenas em caso de interesse efetivo
!
Perfil:
Experiência em artesanato e manualidades (diversas áreas)
e/ou
Experiência com reciclagem criativa
Aptidão para a área formativa
Gosto por metodologias de ensino inovadoras
Responsável e dinâmico
Inovador.
Candidaturas com CV ou portfólio para
recursoshumanos2021rh@gmail.com

Técnico de Assistência
•

A CHAMY é uma empresa de assistência a equipamentos a pellets
e limpezas de chaminés.
Somos o SAT Oficial de várias maracas, prestamos assistência em todo o
território nacional e neste momento pretendemos reforçar a nossa equipa
da zona de Beja .
Requisitos:
- Residência na zona de Beja ( factor eliminatório ) ;
- Dinâmico ;
- Responsável ;
- Carta de Condução ( factor eliminatório ) ;
- Disponibilidade imediata ;
- Boa apresentação ;

Oferta:
- Contracto de Trabalho ;
- Salário Base + Subsídio de Alimentação ;
- Viatura de serviço ;
- Telefone ;
- Formação ;
- Possibilidade de ingressar nos quadros da empresa ;
Se preenche os requisitos apresentados envie o seu currículo actualizado
para
geral@chamy.pt
mencionando o assunto "Candidatura Beja" .
Garantimos a protecção e sigilo de todos os dados que nos façam chegar.

Vendedor - Moderno Alentejo
•

Somos uma empresa de serviços especializada na gestão de vendas.
Estamos neste momento a recrutar de Talentos Comerciais para Canal
Moderno.
Função:
Visita a Supermercados e Hipermercados;
Controle de rupturas;
Gestão e distribuição do espaço das categorias nos clientes;
Envio de informação dos pontos de venda;
Merchandising, preços e promoções.
Perfil:
Experiência em Canal Moderno;
Gosto pela área comercial;
Capacidade de argumentação e relacionamento interpessoal;
Capacidade de organização, enérgico e orientado para os resultados;
Espírito de Equipa;
Conhecimentos informáticos na óptica do utilizador;
Carta de Condução há mais de 2 anos;
Disponibilidade Imediata.
Oferecemos:
Vencimento base - Incentivos - Subsidio de Alimentação - Viatura Telemóvel - Tablet - Cartão de Combustível Se se quiser candidatar a esta oferta, envie-nos o seu CV com a
referência: Merchandiser Moderno Alentejo, para
-candidaturas@exceder.pt
-,
ou
através do nosso formulário: https://forms.gle/oM3y2W9gX7pQ1Foq7

Responsável de manutenção para
Ferreira do Alentejo
•

Requisitos:
Formação em manutenção industrial
Experiência profissional na área de manutenção;
Disponibilidade horária;
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

Cozinheiro/a
•

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 cozinheiro, 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 (min 3 anos), 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
sandra_pereira_ramos@sapo.pt
. Apenas iremos responder a quem cumpra os requisitos.

Cuidador(a) Familiar para Mértola
(região do Alentejo) com entrada
imediata.
•

A Comfortkeepers, que desenvolve a sua atividade em serviços
de saúde geriátrica, encontra-se a recrutar cuidador(a) familiar
para Mértola (Alentejo) para prestação de cuidados na área de geriatria
em residência particular e serviços domésticos.
Requisitos obrigatórios: Experiência em serviços de geriatria de pelo
menos 6 meses e que viva nas imediações de Mértola com disponibilidade
total e imediata.
Horário de Trabalho: 8h por dia, 3 vezes por semana. Flexibilidade de
Horário.
Interessados enviar CV para
rh@comfortkeepers.pt

Mecânico Máquinas Agrícolas e
Alfaias
•

•

•
•
•

Anónima

Ref: 7311285

3-4-2021
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

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

Oficial Electricista para Beja e Serpa
•
•

Empresa:
A Bobcap desenvolve-se na área da electricidade, CCTV, sistemas de
detecção de incêndio e redes de dados, apresentando-se no mercado
como “integrador de sistemas” técnicos, disponibilizando aos nossos
clientes um serviço completo nas áreas de projecto, comercialização e
prestação de serviços de assistência.
Procuramos Oficiais de Eletricista para a zona Beja e Serpa.
Perfil do Candidato:
- Experiência de 2 anos em funções semelhantes.
- Conhecimentos dos equipamentos e máquinas elétricas, a utilizar na
indústria Eletricidade.
Enviar Currículo para:
recursoshumanos@bobcap.pt

Ajudante de Ação Direta - Lar da Vila
- Almodôvar
•

Fundação S. Barnabé

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:

Carpinteiro de Cofragem (M/F)
•

Referência: 0000000876
Empresa:
A Serlima Integrated Services é uma empresa especializada na prestação
de serviços a todas as áreas de negócio do Grupo Serlima, enquadrada
no conceito de serviços partilhados, e está a recrutar para prestigiado
cliente com forte presença no mercado da construção nacional e
internacional.

Descrição:
Estamos actualmente em processo de recrutamento de Carpinteiro de
Cofragem para a Alemanha e Bélgica.
Requisitos:
-Sólidos conhecimentos dos sistemas de Cofragem PERI / DOKA;
-Experiência comprovada na montagem e desmontagem de cofragens;
-Experiência no enchimento de cofragens;
-Experiência comprovada em Projetos de grande dimensão / Obras
Públicas;
-Elevado sentido de responsabilidade.

Oferta:
-Integração em equipa sólida;
-Remuneração compatível com a função.
-Viagens;
-Alojamento.
Para se candidatar a esta vaga de emprego contacte: 917771955

Responda a esta oferta em: https://www.serlima.pt/emprego-serlima/

Médico de Medicina do Trabalho
(M/F) - Alentejo - Part-Time – IA 6368
•

A Trivalor, SGPS, S.A., holding de capital nacional, que atua no segmento
de Business & Facility Services, encontra-se a recrutar para a
VivaMais, Médico de Medicina do Trabalho.
Funções:
• Vigilância médica dos trabalhadores das empresas clientes, com o
objetivo de prevenir os riscos profissionais a todos os níveis e a promoção
da saúde dos trabalhadores
• Realização de exames médicos destinados a comprovar e a avaliar a
aptidão física e psíquica dos trabalhadores dos clientes;
• Colaborar com outros profissionais de saúde na identificação de riscos
profissionais e acompanhar os planos de intervenção para reduzir a
exposição ou limitar os danos profissionais dos trabalhadores
• Realizar todos os atos necessários ou convenientes à boa e eficaz
vigilância da saúde dos trabalhadores dos clientes
Perfil:
• Formação académica na área da Medicina
• Especialidade em Medicina do Trabalho ou autorização provisória da
DGS;
• Excelente capacidade de comunicação e de relacionamento humano;
• Carta de condução
• Disponibilidade para trabalhar em Part-Time.
Horário:
• De Segunda a Sexta das 9h00 às 18h00.
Oferecemos:
• Contrato de Trabalho direto com a empresa;
• Integração num Grupo sólido e credível;
• Formação inicial e contínua.
Só serão consideradas candidaturas submetidas através do Portal
de Recrutamento da Trivalor.
https://recrutamento.trivalor.pt/

Distribuidor (m/f) - Beja
•

A Food Delivery Brands é o principal operador mundial de entrega de
pizzas multimarcas, presente em 36 mercados.
Operamos quatro marcas diferentes, incluindo a Telepizza, através de
mais de 2.600 pontos de venda em 36 países.
Fundada em Espanha em 1987, a Telepizza é uma marca líder na entrega
de pizzas.
Tem mais de 30 anos de história, proporcionando momentos de felicidade,
a qualquer hora, em qualquer lugar.
Descrição do trabalho
Estamos à procura de distribuidores! Uma posição muito importante na
Telepizza, uma vez que são responsáveis pela entrega das nossas pizzas.
Se tem carta de condução, disponibilidade para trabalhar no mínimo 10
horas por semana e gosta de proporcionar momentos de felicidade,
queremos conhecê-lo.
O que vai encontrar na Telepizza?
Somos uma equipa, constituída por pessoas que partilham um objetivo
comum: proporcionar momentos de felicidade e aproximar as pessoas.
Oportunidade de crescimento: encorajamos o crescimento dentro da
empresa. Sabia que vários dos nossos gestores começaram como
distribuidores?
Flexibilidade: oferecemos a oportunidade de combinar o trabalho com os
seus estudos (ou outras atividades), acreditamos e encorajamos o
equilíbrio entre trabalho e vida pessoal.
Um local de trabalho próximo da sua casa, para que tenha a maior
comodidade.
Deve no minimo 18 anos de idade.
Deve ter licença de condução de motas ou carta de condução Portuguesa.
Os interessados nesta oportunidade deverão visitar este
site: https://empregos.telepizza.bizneo.com/jobs/distribuidor-m-fbeja?utm_source=Net-Empregos

Caseiros para o Alentejo
•

•

•
•
•

SVHome

Ref: 7153037

3-4-2021
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

Cozinheiro/a de 1ª
•

A Multipessoal é uma empresa de referência no setor dos recursos
humanos que atua nas áreas de trabalho temporário, outsourcing, field
marketing, information technology, recrutamento e seleção especializado e
facility services. A nossa atividade está diretamente relacionada com a
nossa visão: ser a primeira escolha no mundo do trabalho,
disponibilizando mais do que oportunidades de emprego, o suporte
necessário a Clientes, Colaboradores e Candidatos.
Descrição:
Estamos a recrutar Cozinheiro/a 1ª para uma empresa do sector
de Restauração Colectiva.
Responsabilidades: - Preparar os alimentos e empratar as refeições;

- Ajudar a preparar e confeccionar as refeições.
Requisitos: - Com experiência profissional em funções similares;

- Conhecimentos técnicos sobre os alimentos e paladar apurado;
- Disponibilidade para um horário central.
Condições: - Contrato de trabalho temporário;
- Vencimento Base: 820€.
Localização: Beja
Para responder a esta oferta clique aqui
#8727

Fiel Armazém - Aljustrel
•

O nosso portfólio responde de forma holística às necessidades de talento
das organizações, combinando a experiência dos consultores com
tecnologia de suporte à decisão.
As nossas soluções:
career counseling
consultoria
formação
outplacement
outsourcing
recrutamento e seleção
trabalho temporário
assessment & development
xPT (smart data)
Estamos a recrutar para empresa cliente no setor fabril, nomeadamente
no setor da construção de infraestruturas pesadas
descrição da função/job description
Emissão de guias de transporte no sistema de gestão Primavera;
Gestão de stocks;
Controlo de entradas e saídas das encomendas de materiais e
equipamentos;
Limpeza do armazém;
requisitos/requirements
experiência comprovada na função
residência na área
viatura própria

oferta/offer
Contrato trabalho pela Randstad Recursos Humanos
Possibilidade de passar para contrato com empresa cliente mediante
avaliação de desempenho;
Horário de trabalho das 06:00H às 14:00H.
para se candidatar/to apply
https://www.randstad.pt/emprego/RS-2021-95698

Administrativo (M/F)
REQUISITOS:
- Reunir as condições para inserção nas medidas do programa Activar.pt
(estágio ou programa de incentivo);
- 12.º ano ou Licenciatura nas áreas financeira/contabilidade/gestão/economia
(preferencial);
- Bons conhecimentos a nível informático (na óptica de utilizador e de outros
programas);
- Elevado sentido de responsabilidade;
- Boa capacidade de relacionamento interpessoal e de trabalho em equipa;
- Forte sentido de responsabilidade e organização;
- Bons conhecimentos de inglês;
- Residente na região ou distrito - Cuba/Beja;
- Disponibilidade imediata;
- Carta de condução.
DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO:
- Gestão documental e tratamento de dados de gestão de adega;
- Expediente geral, atendimento telefónico, correio, etc.;
- Apoio administrativo na atividade de venda (backoffice);
- Realização de várias tarefas administrativas e de apoio contabilístico;
- Colaboração na aprovação, envio e controlo de encomendas a fornecedores;
- Arquivo e apoio aos colegas de escritório.
Condições contratuais:
As definidas ao abrigo da Medida Estágio Activar.pt ou outras a definir para o
incentivo Activar.pt;
Local de Estágio:
Endereço: Estrada Nacional 387
Código Postal: 7940-909 Cuba
Distrito: Beja – Concelho: Cuba
OFERECEMOS:
- Condições salariais competitivas e possibilidade de desenvolvimento
profissional;
Envio de CV Resumido com foto para o e-mail:
silvia.trindade@herdadedorocim.com

Pedreiro - Zona de Beja
•

•

•
•
•

Taipa Alentejo

Ref: 7314214

2-4-2021
Beja
Construção Civil

Detalhe da Oferta:
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

Motorista de pesados C+E
•

•

•
•
•

Transportes Manuel Silverio Unipessoal, Lda

Ref: 7314810

2-4-2021
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
/ 936541951 serviço anua

