Ofertas de emprego semana de 12 a 16 de abril 2021

Auxiliar de Geriatria - São Teotónio,
Beja
•

OFERTA DE TRABALHO_
PROCURAMOS AUXILIARES DE GERIATRIA / CUIDADORES INFORMAIS:
» ENTIDADE: Reabilitar Em Casa https://reabilitar-em-casa.com/recrutamento/
» CLIENTE: CL12502
» SERVIÇO: AD08_DIU_CS_X01_DU_NR_DTaDG_22
Apoio domiciliário de 8 horas, consecutivo, em dias úteis.
» INÍCIO: 2021.04.22
» LOCAL: São Teotónio, Beja - Morada detalhada a enviar posteriormente.
» DIAGNÓSTICO: Apoio a casal lúcido e cooperativo. Necessitam de auxílio
nas atividades de vida diária.
» HORÁRIO: De segunda-feira a sexta-feira das 8:00 às 16:00
Os INTERESSADOS:
a) Registem-se em https://reabilitar-em-casa.com/recrutamento/
b) Enviem SMS para 915 309 083 com Nº do Cliente: CL12502
c) Enviem Curriculum para:
recrutamento@reabilitar-em-casa.com

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

Mecânico Automóvel (M/F)- MForce
Beja
•

A MForce, com 20 anos de experiência no mercado da reparação automóvel, é
a maior rede nacional de oficinas próprias e conta com mais de 500
colaboradores que contribuem para o nosso sucesso!
Procuramos um mecânico automóvel (M/F) para Beja.
Requisitos:
- Formação na área de mecânica e/ou mecatrónica automóvel (preferencial);
- Experiência mínima de 1 ano na função;
- Orientação para os resultados.
Oferecemos:
- Integração num grupo sólido;
- Possibilidade de progressão de carreira;
- Formação contínua;
- Prémios mensais e anuais.
Envie-nos o seu CV para
talento@topchallenge.pt

Comercial Telecomunicações meo
(m/f) BEJA
•

A Viatel procura Comercial/Vendedor, para desempenhar as seguintes
funções, no mercado das telecomunicações.
- Prospecção e angariação de novos clientes;
- Preparação de propostas comerciais;
- Construção de bases de dados.
Requisitos:
- Excelente capacidade de comunicação e gosto genuíno pela
área comercial em contacto telefónico e presencial.
- Pessoa criativa, carismática e com atitude;
- Orientação para o cliente;
- Rigor e análise crítica;
- Persistência e capacidade de resolução de problemas;
- Capacidade de planeamento e de organização;
- Boas competências de comunicação (oral e escrita)
- Disponibilidade imediata.

Regalias:
- Remuneração Variável (por objectivos);
- Possibilidade de progressão na carreira;
- Integração numa equipa jovem e dinâmica;

Envia email para
catarinaalmeida@visabeiraglobal.com

Com o assunto Beja_VPP

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

Montador de tetos falsos
•

•
•

•
•

Tabelenvolvente, tetos falsos e divisórias lda

11-4-2021
Ref: 7326684

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

Enfermeiro/a - Medicina no Trabalho
- Beja
•

Empresa nacional de
Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho recruta enfermeiro de medicina
do trabalho para a sua filial em Beja
Requisitos:
- Formação mínima na área de Enfermagem ( licenciatura )
- Carta de Condução
- Gosto pela área
- Disponibilidade imediata
- Dinâmica
Função:
- Realização de consultas de medicina do trabalho
- Consultas em clínica e Unidade Móvel
- Organização de documentação médica
Oferta:
- Prestação de Serviços
- Horários a combinar (de segunda a sexta-feira entre as 9h e 18h30)
Deverá enviar o currículo para:
recrutamento@accaocontinua.pt
e mencionar no assunto do email "Enfermeiro Beja"

Todas as candidaturas serão tratadas com confidencialidade ao abrigo da Lei
da Proteção de Dados.Somente serão consideradas as candidaturas que
reúnam o perfil solicitado, todas as restantes ficarão em base de dados para
futuras solicitações. Alvará nº752/15

Ajudante de Lar - Ferreira do
Alentejo

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
ou entregar o mesmo directamente na Residência S. Barnabé - Ferreira do
Alentejo.
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"

Cozinheira(o) (m/f) para Almodôvar
•

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
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"

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

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

Engenheiro Civil Beja
•

•
•

•
•

TUU-Building Design Management

10-4-2021
Ref: 7331093

Beja
Engenharia ( Civil )

Detalhe da Oferta:

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

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

Professores de AEC AEBeja
•

•
•

•
•

Edugep

10-4-2021
Ref: 7288163

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

Pedreiro para Beja
•

Mani-Jobs, Empresa de Trabalho Temporário

•

A MANIJOBS é uma empresa de trabalho temporário que atua no mercado
português desde 1991, certificada pela norma ISO 9001, encontra-se a recrutar
Pedreiros 1ª e 2ª para Beja.
Requisitos:
- Experiência comprovada na função;
- Bons conhecimentos de Alvenarias, Reboco e Acabamentos
- Assiduidade e pontualidade
- Disponibilidade imediata
Oferece-se:
- Vencimento adequado à função desempenhada;
- Contrato de trabalho a tempo inteiro;
- Entrada Imediata.
Interessados enviar email para:
candidatos@manijobs.pt

Gruista para Beja
•

A MANIJOBS é uma empresa de trabalho temporário que atua no mercado
português desde 1991, certificada pela norma ISO 9001, encontra-se a
recrutar operador de grua para Beja.
Requisitos:
- Com experiência comprovada na função (em grua de cabine, torre e
comando);
- Realizar transporte de materiais necessários á operação de forma segura e
controlada;
- Elevar equipamentos e matérias-primas inerentes á obra.
- Experiência profissional em condução de gruas e equipamentos elevatórios;
- Certificado e/ou Carta de Habilitação para manobrar gruas e equipamentos
elevatórios;
- Conhecimento das normas de segurança para o transporte de cargas;
- Gosto pelo setor da construção civil.
Oferece-se:
- Vencimento adequado à função desempenhada;
- Contrato de trabalho a tempo inteiro;
- Entrada Imediata.
Interessados enviar email para:
candidatos@manijobs.pt

Caseiros para o Alentejo
•

•
•

•
•

SVHome

10-4-2021
Ref: 7153037

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

Operador em Unidade de Resíduos
(M/F) Beja
•

A Go Work, empresa especializada na área dos Recursos Humanos, está
a recrutar para prestigiada empresa sua cliente "Operador em Unidade de
Resíduos (M/F)" para Beja:
Horário:
- 20h/semana de 2ªf a 6ªf ou 35h/semana de 2ª a Domingo com folgas
rotativas;.
Função:
- Receção e manuseamento de resíduos e consumíveis;
- Receção e registo de resíduos;
- Registo de produções diárias;
- Preparação de resíduos para expedição;
- Higienização dos materiais e instalações.
Requisitos:
- Habilitações ao nível do 9º Ano de Escolaridade (fator não eliminatório);
- Experiência em funções similares (fator preferencial);
- Proatividade, dinamismo e disponibilidade horária;
- Disponibilidade Imediata.
Oferece-se:
- Vencimento compatível com a função;
- Subsídio de Alimentação;
- Bom ambiente de trabalho.
Os candidatos que se identifiquem com o perfil acima mencionado, devem
enviar o seu curriculum através
do https://emprego.gowork.pt/Oportunidade/Farm%C3%A1cia-eSa%C3%BAde-/Operador-em-Unidade-de-Res%C3%ADduos-(M-F)Beja/4250
Em caso de dúvidas contacte-nos através: 211 546 040.
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. Todas as restantes ficarão em base de dados para futuras
solicitações.
Alvará nº 544, concedido a 07/05/2007 pelo IEFP.

Pedreiros e Serventes para 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 Pedreiros e Serventes para Beja
:
OFERECEMOS
Vencimento compatível com a função;
Entrada imediata;
Integração num grupo empresarial de referência em expansão.
REQUISITOS:
Experiência comprovada na função;
Destreza física;
Boa capacidade de organização;
Sentido de Responsabilidade;
Disponibilidade imediata.

Envie o seu currículo email:
rh@tecnorem.pt

Cozinheiro/a
•

•
•

•
•

Nuno Jardinha Unipessoal Lda

9-4-2021
Ref: 7327663

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 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

