Ofertas de emprego de 19 a 23 abril 2021

BEJA - Op. SUPERMERCADO
PINGO DOCE ESTÁ A RECRUTAR OPERADOR DE LOJA PARA AS
SECÇÕES:
•
•
•
•
•

PEIXARIA
FRUTAS E VEGETAIS
CHARCUTARIA
REPOSIÇÃO
FRENTE LOJA

Se tem:
•
•
•
•
•

Forte orientação para o cliente
Gosto por trabalhar em equipa
Dinamismo e sentido de responsabilidade
Vontade de aprender e crescer
Disponibilidade para trabalhar em regime de horários rotativos
Oferecemos:

•
•
•
•

Formação inicial e desenvolvimento contínuo;
Oportunidade de crescimento profissional;
Remuneração de acordo com a função
Integração numa Equipa jovem e dinâmica

Se pretende fazer parte de uma Empresa que aposta e acredita em cada
um, candidate-se aqui

Candidate-se aqui

Adegueiro (F/M)
•

A Família Margaça está a recrutar para a sua empresa um/a colaborador,
para a área da Adega.
Esta vaga nasce na necessidade de ter um colaborador com gosto pelo
sector do vinho para apoiar os vários serviços da Adega e sua linha de
enchimento. Alguém que esteja disposto a apoiar todos os processos da
Adega e acompanhar o vinho desde as cubas até à sua garrafa.
As principais funções são:
• Filtração de vinho;
• Trasfegas e Tratamento de vinhos;
• Receção da Uva;
• Higienização da Adega (depósitos, equipamentos, bombas, mangueiras,
entre outros);
• Apoio no enchimento, rotulagem e embalamento.
Requisitos:
• Escolaridade mínima obrigatória;
• Ter disponibilidade de horários;
• Ter forte sentido de responsabilidade, dinamismo, capacidade de
aprendizagem e adaptação às diferentes tarefas;
• Ser uma pessoa proactiva, metódica e disponível;
• Gosto pela área;
• Bom relacionamento interpessoal;
• Experiência profissional anterior;
Oferecemos:
• Salário de acordo com as funções;
• Formação inicial e contínua;
• Integração numa equipa jovem e dinâmica.
Os candidatos devem enviar candidatura para o email
rh@margaca.com
referindo no anúncio Adega

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"

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

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

Distribuidor/Operador de Armazém Beja
•

A Sandia Stand Lda. Empresa de comercialização e distribuição de
peças e acessórios para automóveis recruta para o Centro de Beja:
Distribuidor/Operador de Armazém:
Funções:
• Distribuição de peças automóveis;
• Manutenção do Armazém;
• Realização de operações de receção, preparação, armazenagem,
expedição e inventariação de mercadorias;
Pretende-se:
• Escolaridade mínima obrigatória;
• Experiência Profissional (preferencial);
• Carta de condução Cat. B;
• Facilidade de relacionamento interpessoal, dinâmico e pró-ativo;
• Conhecimentos de Informática na ótica do utilizador;
Oferece-se:
• Possibilidade de progressão na carreira;
• Integração em empresa de referência com mais de 30 anos;
Para se candidatar, envie CV e motivações para:
rh@sandiastand.pt

Engenheiros Eletrotécnicos/as Alentejo
•

A JJTOMÉ é uma referência nos setores das instalações, infraestruturas
elétricas, energia renovável e manutenção e encontra-se a recrutar
Engenheiros Eletrotécnicos/as para a zona de Ourique
Perfil pretendido:
- Licenciado em Eng.ª Eletrotécnica;
- Conhecimentos de Informática (Microsoft Office - Word, Excel, Project,
Powerpoint);
- Conhecimentos de Autocad;
- Capacidade de organização;
- Capacidade para trabalhar sob pressão;

Enviar candidatura para
candidaturas@jjtome.pt
, indicado no Assunto a função a que se candidata
na geográfica preferencial

Empresa Agrícola (Olivicultura)
precisa de tratorista
•

•
•

•
•

SAONA

17-4-2021
Ref: 7353953

Beja
Agricultura / Florestas / Pescas

Detalhe da Oferta:

Precisa-se de tratorista para trabalhos de olival.
Contactar 964882945 escritorio@saona.ad

MONITOR- IPSS Castro Verde GPS
•Prestar apoio de carácter terapêutico, pedagógico, cultural, social e
recreativo com vista à melhoria das condições de vida dos utentes.
•Colaborar na construção do Plano de Intervenção e na identificação de
necessidades de preenchimento de tempos livres.
•Promover, desenvolver e/ou apoiar atividades de índole terapêutica,
cultural, educativa e recreativa na ocupação de tempos livres dos jovens.
•Dinamizar e/ou apoiar atividades de carácter formativo mediante a
realização de cursos ou campanhas de educação sanitária entre outras.
•Assegurar, de acordo com as orientações definidas, a articulação com as
famílias e as outras instituições e serviços da comunidade, dinamizando
e/ou participando em reuniões, programas de promoção ou outras ações
desenvolvidas a nível comunitário.
Horários:
•Horários Rotativos (08:00h/16:00h) e (16:00h/24:00h)
•4 dias de trabalho e dois de descanso (complementar e obrigatório)
REQUISITOS:
•Aptidão para trabalhar com crianças e jovens em perigo
•Disponibilidade e flexibilidade de horários
•Capacidade de liderança de grupos, autonomia e organização
•Espírito de equipa - Resiliência
•Capacidade de resolução de conflitos
•Conhecimentos básicos de saúde e informática
•Carta de condução
OFERECE-SE:
•Renumeração Base
•Subs. Turno
•Subs. Deslocação
Solicita-se que seja enviado Currículo, para o endereço de e-mail:
recursoshumanos@placetobe.pt

Técnico de Segurança e Saúde no
Trabalho - CAP– Beja
•

A Tecnorém é uma empresa do setor da construção civil e obras públicas
cujo o início da atividade remonta a 19 de Outubro de 1989.Que visa a
conceção, execução e gestão de obras de qualidade reconhecida,
satisfazendo as exigências dos clientes, sem nunca deixar de cumprir as
normas de segurança e saúde no trabalho, manter o respeito pelo
ambiente, a preocupação com os seus colaboradores e outras partes
interessadas, bem como a promoção de uma cultura de inovação.
Encontra-se a recrutar Técnico de Segurança e Saúde no Trabalho CAP– Beja :
Perfil
Licenciatura em Engenheiro Civil, preferencialmente;
Curso de Técnico de Higiene e Segurança no Trabalho CAP VI;
Elevado sentido de responsabilidade e inovação;
Dinamismo e bom relacionamento interpessoal;
Facilidade de relacionamento e gosto pelo trabalho em equipa;
Disponibilidade imediata;
Assíduo, pontual e organizado.
Oferece-se
Remuneração compatível com a função;
Integração num grupo empresarial de referência em expansão.

Envie o seu currículo email:
rh@tecnorem.pt

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

Beja - Comercial telecomunicações
IMPORTANTE: só serão validos os email que no assunto estiver:
Beja_VPP
catarinaalmeida@visabeiraglobal.com

Requisitos:
- Gosto pela área das vendas, e contacto com o público;
- Excelente capacidade de comunicação;
- Capacidade de Auto motivação, responsável e com vontade de crescer;
- Disponibilidade total e imediata.
Funções:
- Venda e divulgação dos serviços MEO.
- Angariação de potenciais clientes;
- Dinamização de pontos de venda;
- Multiplicação de clientes angariados.
Condições:
- Prémios de produtividade;
- Boa Remuneração;
- Comissões atractivas;
- Formação comercial;
- Formação produto;
- Formação técnica de venda;
- Fornecemos material de apoio comercial.

Formador/a para Santana da Serra 10005 Gestão de equipas e de
conflitos
•

A Mutação, Lda. empresa de Formação e Consultoria está a recrutar
Formador/a para Santana da Serra, em horário laboral
e formação presencial, com experiência relevante no seguinte
módulo:
10005 - Gestão de equipas e de conflitos
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

Ajudante de Lar - Ferreira do
Alentejo
•

•
•

•
•

Fundação S. Barnabé

17-4-2021
Ref: 7312662

Beja
Serviços Sociais

Detalhe da Oferta:

Admite-se para contrato de trabalho a tempo inteiro:
Ajudante de Ação Direta para a Residência S. Barnabé - Ferreira do
Alentejo
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

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

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

Cozinheira(o) (m/f) para Almodôvar
•

•
•

•
•

Fundação S. Barnabé

17-4-2021
Ref: 7312663

Beja
Restauração / Bares / Pastelarias

Detalhe da Oferta:

Admite-se colaboradores para entrada imediata Residência S. Barnabé Lar da Vila.
- Cozinheira(o) (M/F) - 1 Vagas
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

Caseiros para o Alentejo
•

Procuro casal de caseiros para a zona do Alentejo
Tem de ter referencias de pelo menos 2 anos como caseiros em Portugal.
2000€ de ordenado + subs e seg social.
Caseira- deverá saber cozinhar e fazer todo o trabalho doméstico.
Contacto com crianças
Caseiro - deverá ter carta de condução, aptidão para trabalhos exteriores,
pequenos arranjos, manutenção de piscinas ou construção.
Conhecimentos de tratamento de animais e agricultura também serão
uma mais valia
Folga a combinar.
Damos preferência a quem tenha carta de recomendação.
Enviar CV para
recrutamento@svhome.net
ou ligar 918.717.366 das 9 as 19h, de 2da a 6ta.

Urgente - Pedreiro (M/F) - Alentejo.
•

A Valor Vigente, encontra-se em processo de recrutamento de Pedreiros
(M/F), para empresa sua cliente situada na zona de Alentejo.
Requisitos:
- Experiência na função;
- Disponibilidade para trabalhar em obras;
- Disponibilidade total e imediata.
Oferecemos:
- Contrato de trabalho;
- Remuneração acima da média.
Caso esteja interessado/a, envie-nos o seu Curriculum Vitae para:
recrutamento.alameda@vvigente.pt

ou
Tef.: 211 361 165/ 962 058 901.
Alameda D. Afonso Henriques Nº 1 A
1900-178 Lisboa.

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 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”

Vendedor de Automóveis Novos
Renault – Beja(M/F)
•

Vendedor de Automóveis Novos Renault – Beja
Vem fazer parte da nossa equipa!
A Multiauto representa a Marca Renault e Dacia em Beja, e estamos à
procura de um vendedor de automóveis novos.
Procuramos pessoas dinâmicas e que tenham gosto pelo sector
automóvel e pela área comercial, e estamos à tua procura!
Perfil:
- Experiência na função de vendedor de automóveis Novos;
- Conhecimentos de negociação/venda automóveis;
- Experiência venda viaturas multimarca;
- Experiência no acompanhamento dos objetivos e estratégia da empresa;
- 12º ano de escolaridade (formação superior preferencial);
- Conhecimentos informáticos na ótica do utilizador;
- Carta de condução de ligeiros;
- Disponível, dinâmico, proativo;
- Gosto de trabalhar na área comercial e orientação para resultados.
Oferece-se:
- Integração numa empresa sólida e em crescimento;
- Remuneração em função da experiência demonstrada;
- Remuneração fixa e variável mediante objetivos/resultados definidos;
- Regalias em vigor na empresa.
Nota: Apenas serão chamados os candidatos que tenham experiência
efetiva.
Enviar candidaturas para:
recursos.humanos@multiauto.pt

