OFERTAS EMPREGO 26 A 30 ABRIL 2021

Vendedores Distribuidores auto
Venda (M/F)-SERPA e MOURA
•

VENDEDORES DISTRIBUIDORES AUTO VENDA (M/F)-SERPA e
MOURA
REQUISITOS
Disponibilidade para trabalhar a partir das 5 da manhã
Disponibilidade para trabalhar ao sábado
Gosto pela área das vendas
Viatura própria ( furgon)
Boa apresentação
Espírito empreendedor
Vontade de vencer e crescimento pessoal
OFERECEMOS
Formação em vendas e distribuição
Fardamento individual
Remuneração atractiva e equivalente ao seu desempenho
ZONAS DISPONÍVEIS
Moura e Serpa
Se tem disponibilidade e perfil envie-nos a sua carta de apresentação
para o endereço de email:
Candidaturas_Portugal@grupobimbo.com

VENDEDORES DISTRIBUIDORES
Auto Venda (M/F)-BEJA
Somos uma empresa de Industria Alimentar líder de Mercado, dinâmica,
jovem e atractiva.
Precisamos de pessoas com garra e empenho para vendedores
profissionais.
VENDEDORES DISTRIBUIDORES AUTO VENDA (M/F)
REQUISITOS
Disponibilidade para trabalhar a partir das 5 da manhã
Disponibilidade para trabalhar ao sábado
Gosto pela área das vendas
Viatura própria ( furgon)
Boa apresentação
Espírito empreendedor
Vontade de vencer e crescimento pessoal
OFERECEMOS
Formação em vendas e distribuição
Fardamento individual
Remuneração atractiva e equivalente ao seu desempenho
ZONAS DISPONÍVEIS
Beja
Se tem disponibilidade e perfil envie-nos a sua carta de apresentação
para o endereço de email:
Candidaturas_Portugal@grupobimbo.com

Empregado de Mesa (M/F)
•

Perfil Pretendido:
- Experiência profissional comprovada na função;
- Formação em restaurante/bar;
- Fortes competências em comunicação e relacionamento interpessoal;
- Pro-actividade, dinamismo e autonomia;
- Conhecimentos de Inglês e/ou outras Línguas estrangeiras;
- Disponibilidade de horários;
- Resiliência;
- Apresentação cuidada.
Oferecemos:
-Possibilidade de alojamento partilhado;
-Integração em equipa jovem e dinâmica;
-Possibilidade de crescimento e aprendizagem.
Caso reúna os requisitos apresentados e demonstre interesse na oferta,
envie candidatura acompanhada de CV para:
recrutamento@malhadinhanova.pt
indicando no assunto "Empregado de Mesa"

Empregada de Quartos (M/F)
•

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"

Operador/a auxiliar de Rega (F/M)
•

Operador/a auxiliar de Rega.
Principais funções:
- Prestar apoio ao responsável de Rega;
- Zelar pela conservação e manutenção dos diversos equipamentos de
rega, durante a campanha;
- 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
(não obrigatório).
Oferecemos:
- Salário de acordo com as funções;
- Formação inicial e contínua;
Tipo de oferta: Full-time
Duração: Maio a Setembro
Para candidatura por favor enviar CV para o e-mail:
rh@margaca.com

Operadores de Armazém (Beja)
•

Função:
- Preparação de encomendas;
- Distribuição de mercadorias;
- Carga e descarga de mercadorias;
- Receção e expedição das mercadorias;
- Aprovisionamento;
- Conferência;
- Embalamento e etiquetagem de produtos.
Requisitos:
- Experiência em funções de armazém e/ou similares;
- Experiência em faturação;
- Carta de Condução de Ligeiros;
- Certificado de condução de máquinas (preferencial);
- Responsável, pontual e assíduo;
Oferece-se:
- Regalias em vigor na empresa;
- Integração numa empresa sólida e em crescimento;
Se considera ter o perfil solicitado, envie o seu CV com o título
"Operadores de Armazém (Beja)" para o endereço de correio electrónico:
recrutamento@garrafeirasoares.pt

Comercial Alarmes (M/F) - Beja
Procuramos reforçar a nossa equipa comercial para a zona de Beja.
Responsabilidades:
- Realização de visitas comerciais;
- Promoção do equipamento de segurança (alarme);
- Angariação de novos clientes;
- Apresentação de soluções à medida do cliente;
- Instalação do equipamento.
Oferecemos:
- Vencimento inicial 861EUR + S.A de 6EUR + Comissões atrativas;
- Contrato de trabalho de efetividade;
- Formação técnica e comercial;
- Possibilidade real de progressão de carreira;
- Full-Time com flexibilidade de horários.
Requisitos:
- Facilidade de comunicação e argumentação - Ambição e Motivação;
- Carta de Condução;- Viatura própria para a fase inicial.
Envie o seu CV!
Alvará 138C - MAI

Oficial Electricista para Beja e Serpa
•

•
•

•
•

Recursoshumanos bobcap

24-4-2021
Ref: 7300358

Beja
Construção Civil

Detalhe da Oferta:

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 Eletricista para Beja e
Serpa
•

•
•

•
•

Recursoshumanos bobcap

24-4-2021
Ref: 7300339

Beja
Construção Civil

Detalhe da Oferta:

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 Ajudantes de Eletricista para a zona de Beja e Serpa.
Perfil do Candidato:
- Experiência em funções semelhantes;
- Conhecimentos básicos de eletricidade;
Enviar Currículo para:
recursoshumanos@bobcap.pt

Formador/a Curso Auxiliar Ação
Médica para Beja
•

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, Aveiro e Évora) 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 M/F para ministrar módulos no Curso de Auxiliar de Ação
Médica. É necessário ter disponibilidade em part-time.
Requisitos Pretendidos:
- Licenciatura na área;
- Gosto pela área da Formação Profissional;
- Residência no distrito de Beja;
- Curso e-tutor (Facultativo);
- CCP (Obrigatório).
Os interessados deverão enviar o CV com a referência REF-AAM/BJA2021
para o email
formadores@sa-formacao.pt

Administrativo/a para Ferreira do
Alentejo – Urgente
A Synergie, empresa Multinacional que atua na Gestão Global de
Recursos Humanos, presente em 17 países com uma rede de mais de 750
delegações, recruta para prestigiada empresa cliente na zona de Ferreira
do Alentejo, para as seguintes funções:
• Elaborar relatório de atividade.
• Emissão de listagens de distribuição.
• Colocar serviços em distribuição (reagendamentos).• Verificar o fecho
de serviços dos distribuidores.• Receber, conferir e registar cobranças
associadas aos serviços.• Encaminhamentos de cheques para o MLP.•
Responder a emails com questões colocadas pelo Backoffice no MLP•
Reportar anomalias operacionais e/ou de distribuição (desde ausência de
fardamento ás ausências dos distribuidores)
• Depósito de numerário num banco a especificar.
• Atender chamadas de distribuidores para resolução de anomalias e/ou
auxilio de localização de destinatários.
Perfil:
- Assíduo/a e Pontual;
- Responsável, honesto/a, metódico/a e disciplinado/a;
- Forte motivação para trabalhar;
- Resistente ao stress;
Requisitos:
- 12º Ano de Escolaridade;
- Experiência na área.
- Conhecimentos informáticos;
- Disponibilidade Total e imediata;
- TRANSPORTE PRÓPRIO (Obrigatório)
Condições:
- Vencimento Base: 665€ + subsidio de alimentação 4.50€ + subsidio
de caixa 25.25€
Horário:
- De 2ª a 6ªfeira - 05H00 - 13H00 (pausa de 1 hora)
- Sábado: 05H00 - 09H00
NOTA: Serão apenas considerados válidos os candidatos que preencham
TODOS os requisitos.
“Caso reúna os requisitos pretendidos, envie o seu currículo com a
referência: ADM_FERREIRA DO ALENTEJO para o seguinte e-mail:
ana.gomes@synergie.pt

Empregado/a de balcão
•

•
•

•
•

TAPAS & CASTAS DA VILLA - COZINHA TRADICIONAL, LDA

26-4-2021
Ref: 7376608

Beja
Restauração / Bares / Pastelarias

Detalhe da Oferta:
Procuramos reforçar a nossa estrutura, através da contratação de
empregada/o de balcão/mesa:
Perfil:
-Mínimo 9º ano;
-Responsável e dinâmica, com experiência na área;
-Pontualidade e assiduidade;
-Comunicativa;
-Boa apresentação;
-Disponibilidade imediata;
Oferta:
-Rendimento de acordo com a função;
-Crescimento profissional;
Envie o seu curriculum para
pateodavilla@gmail.com

Colaborador/a Limpezas
•

•
•

•
•

Make Change Happen, Lda

25-4-2021
Ref: 7368880

Beja
Limpezas / Domésticas

Detalhe da Oferta:
Temos vaga para colaborador/a para limpezas gerais. Na área do turismo,
indústria e doméstico.
Enviar CV para
mchdistribution@gmail.com
ou contactar tlm: 960457131 para mais informação.

Copeiro(a) - Vila Galé Clube de
Campo
•

O Hotel Vila Galé Clube de Campo pretende recrutar:
- Copeiro(a)
Pretende-se:
- Profissional com experiência em funções similares
e/ou formação na área;
- Forte espírito de equipa;
- Capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal;
- Polivalência;
- Capacidade de trabalhar sob pressão;
- Dinamismo e proatividade;
- Flexibilidade de horários.
Oferece-se:
- Integração no 2º maior grupo hoteleiro nacional;
- Formação contínua e possibilidade de progressão;
- Remuneração e regalias compatíveis com a função;
- Descontos em serviços e produtos Vila Galé, para o próprio e
família;
- Estadias gratuitas;
- Protocolos com empresas parceiras;
- Prémio anual em função dos resultados;
- Seguro de saúde;
- Benefício extra, escolhido de um leque variado;
- Espaços de convívio e Staff;
- Voucher de aniversário e voucher de natal;
- Eventos empresariais.
Resposta: CV enviado para https://emprego.vilagale.com/details/2202

Engenheiro de Controlo de Processo
(M/F)
•

Somincor - Sociedade Mineira de Neves-Corvo, S.A

Principais responsabilidades/atividades:
• Administrar e monitorizar todos os sistemas de controlo instalados na
Direção de Processamento;
• Instalar, configurar, testar, manter e desenvolver lógica de controlo no
Sistema de Controlo Distribuído da Direção de Processamento (ABB DCS
– versão “Symphony Plus”), incluindo também as suas extensões ao
Departamento de Barragens, com controlo da Instalação de
Espessamento e deposição de Rejeitados (Pasta), instalação de cal e
reagentes, e instalações de tratamento de águas;
• Instalar, configurar, testar e manter os sistemas de otimização, bases de
dados e histórico de dados (OCS, Floatstar, PI, etc.);
• Desenvolver e manter atualizados procedimentos ou outros documentos
relacionados com a área dos sistemas de controlo;
• Desenvolver relatórios de eventos de produção/manutenção, registo de
informações, monitorização, visualização e análise de KPI’s utilizando as
ferramentas adotadas pela empresa nomeadamente as do sistema PI:
“AF”, “VISION”, relatórios com “PI DATALINK”, etc. Atuar como um
facilitador interno do sistema PI entre as áreas de Produção, Processo e
Manutenção;
• Assegurar proactivamente o alto nível de desempenho e disponibilidade
dos sistemas e infraestruturas disponíveis, dentro das suas
responsabilidades;
• Manter a segurança, cópia de segurança e redundância de estratégias de
todos os sistemas de controlo instalados;
• Participar no delineamento de informação e suporte de sistemas
operacionais;
• Monitorizar, identificar e testar soluções de resolução de problemas,
resolução “bottleneck”, e implementação de estratégias de melhoria
contínua, em colaboração com outros departamentos;
• Realizar análises de performance e respetivas sintonias de

controladores PID, utilizando o software adequado, para manutenção de
um sistema calibrado e adequado às exigências da Produção;
• Contactar a área de Sistemas de Informação para resolução de
problemas no âmbito dos sistemas de controlo e administração da base
de dados BDLav;
• Promover a inovação tecnológica nas áreas afectas à Direcção de
Processamento
• Entrar em contacto com fornecedores, participando em reuniões
técnicas e tomando decisões técnicas no Controlo de Processo;
• Participar em sessões técnicas e/ou representar a Empresa em
congressos.
Perfil:
• Licenciatura, ou grau equivalente em Engenharia de Automação,
Controlo e Instrumentação, Engenharia Eletrotécnica e de Computadores,
Eletrotecnia, Engenharia de Minas ou área de estudos similar;
• Conhecimento das infraestruturas e administração de IT (Redes), sendo
capaz de se envolver numa discussão com o Departamento de Sistemas
de Informação e tomar decisões em projetos relacionados com o Controlo
de Processo;
• Experiência em programação de lógica de controlo em sistemas DCS, de
preferência ABB;
• Experiência em programação no sistema PI AF (Asset Framework);
• Uso proficiente das ferramentas do Windows: MS Word, MS Excel, MS
PowerPoint;
• Capacidade de trabalhar em equipa;
• Boa Capacidade de comunicação e argumentação;
• Um forte compromisso com a segurança e o cumprimento ambiental;
• Fortes habilidades de comunicação escrita e verbal;
• Disponibilidade para horários variáveis ou por turnos;
• Elaborar orçamentos das distintas soluções possíveis de forma de
definir a viabilidade do projeto e escolher a alternativa mais vantajosa;
• Elevado nível de responsabilidade;
• Bons Conhecimentos de Inglês.
Respostas com o assunto Engº Processo para:
nc.recrutamento@lundinmining.com

Comercial Full-Time - Plano de
Comissões atrativo (Baixo Alentejo)
Empresa:
• Imagens da terra é uma plataforma que surge com o intuito de promover
marcas e negócios.
• Um dos objetivos da plataforma, é difundir as empresas aderentes
através de um vídeo institucional, gravado e editado por profissionais.
Além de ser entregue ao cliente, o vídeo será também publicado nas
redes sociais da “Imagens da Terra” (Facebook, Instagram e Youtube).
• A adesão a este serviço, permite ainda aceder a um leque de empresas
de todos os sectores, onde pode usufruir de descontos, partilhar
fornecedores e aumentar o net-working alargando assim o leque de
opções e preços para marca, através do site e de newsletters.
• A adesão terá a duração de um ano, no final de cada ano laboral haverá
um encontro onde todas as empresas aderentes poderão participar e
expor uma vez mais os seus produtos a todos os empresários presentes.
Perfil:
• Zona de Residência Baixo Alentejo;
• Habilitações mínimas ao nível do 12º ano de escolaridade;
• Forte capacidade de comunicação, perfil pró-ativo para realizar
angariação de clientes;
• Dinamismo e elevado sentido de responsabilidade;
• Simpatia e apresentação cuidada.
• Experiência na área comercial será fator preferencial.
Oferecemos:
• Contrato de trabalho (avaliações mensais de objectivos)
• Salário base
• Pacote de comissões atrativo:
• Excelente oportunidade de envolvimento num projeto aliciante;
• Possibilidade de crescimento na estrutura da empresa.
Enviar CV para:
geral@imagens-da-terra.pt

Trabalhador(a) de limpeza - Beja
•

•

ILUSO - LIMPEZAS TÉCNICAS LDA

A ILUSO está a recrutar trabalhadores de Limpeza para integrar a
nossa equipa em Beja.
O Candidato será responsável pelo serviço de Limpeza, seguindo e
executando tendo em conta as diretrizes definidas pela empresa.
Funções:
- Limpeza e higiene;
- Horário disponível:
De 2ª feira a 6ª das 08:30h às 17:30h;

Perfil pretendido:
- Experiência de 2 anos em execução
de limpezas (preferencialmente);
- Capacidade de organização e planeamento;
- Capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal;
- Orientação para o cliente;

Oferecemos:
- Ordenado base, subsidio de alimentação, subsídio de férias,
subsídio de natal e substituição de férias;
- Boas condições de trabalho;
e-mail:
recrutamento@iluso.pt

Professores de AEC AEBeja
•

•
•

•
•

Edugep

25-4-2021
Ref: 7357410

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
- Atividade Física e Desportiva
- Artes
Para horário de 5 horas semanais das 16h às 17h
Envio do CV para
recrutamento@edugep.pt

