Ofertas de emprego de 10 a 14 de maio de 2021

Cozinheiro/a
•

•
•

•
•

grillrestaurant

10-5-2021
Ref: 7402323

Beja
Restauração / Bares / Pastelarias

Detalhe da Oferta:
Precisa-se de cozinheiro com experiência para restaurante na vidigueira.
rogersgrillrestaurant@outlook.pt

Cozinheiro de 2ª (m/f)
•

Localização
Vidigueira-Portugal
Atribuições
Procura-se Cozinheira/o de 2º com experiência mínima de 2 anos na
função para integrar equipa de restaurante na Vidigueira, com
disponibilidade imediata.
Função
• Recepção de mercadoria e armazenamento
• Preparação dos Alimentos (mise en place)
• Confecção de pratos da carta
• Cumprir com as regras de HACCP
Condições gerais:
• Horário por turnos
• Contrato de trabalho com todos os benefícios legais
• Garante-se sigilo no processo de recrutamento
• Excelentes condições de trabalho
Perfil:
• Formação adequada à função, preferencialmente em Escola
de Hotelaria ou Turismo;
• Vontade de aprender e evoluir
• Espírito de equipa
• Pontualidade e assiduidade
• Responsável
• Capacidade física e emocional
rogersgrillrestaurant@outlook.pt

Responsável de Oficina (m/f) MForce Beja
A MForce, com uma gestão de 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 sucesso da
marca.
Estamos a contratar Responsável de Oficina (m/f) para Beja!
Principais Tarefas/Responsabilidades:
- Gestão de equipa;
- Atendimento ao cliente;
- Gestão administrativa (stock, garantias e reclamações);
- Gestão financeira da oficina.
Requisitos:
- Escolaridade 12º ano;
- Experiência mínima de 3 anos na função (preferencial);
- Conhecimentos de mecânica e/ou mecatrónica automóvel (preferencial);
- Experiência em gestão de equipas;
- Capacidade de liderança;
- Capacidade de planeamento e organização;
- Orientação para os resultados.
Oferecemos:
- Integração num grupo sólido;
- Possibilidade de progressão de carreira;
- Formação contínua;
- Salário + Prémios.
Envie-nos o seu CV para
talento@topchallenge.pt
com o assunto "DC_BEJA"
junte-se ao futuro da reparação automóvel!
Nota: Todas as candidaturas serão tratadas com confidencialidade ao abrigo
da Lei de Proteção de Dados. Somente serão consideradas as candidaturas
que reúnam o perfil solicitado.

Vendedor (m/f)-Worten Beja-FT
•

Vendedor (m/f)
Na Direção de vendas temos como missão garantir a execução da
estratégia da empresa na linha da frente na gestão das Lojas físicas.
Procuramos incessantemente a satisfação dos nossos clientes na
tentativa permanente de superar expectativas. Por detrás do sucesso no
mercado que nos torna uma referência no sector, estão as nossas
equipas. Colocamos na primeira linha estratégica a promoção,
desenvolvimento e especialização das pessoas.
O teu dia-a-dia:
Acompanhamento e aconselhamento dos nossos clientes em loja;
Conhecer as tendências de mercado, novidades e lançamentos;
Fazer parte de uma equipa dinâmica e orientada para o sucesso.
O que procuramos:
Orientação para a satisfação do cliente;
Foco em resultados;
Trabalho em equipa;
Experiência na área de Vendas.
É importante que tenhas 12º ano de escolaridade e disponibilidade para
realizar horários rotativos, incluindo fins-de-semana.
Dá um salto tecnológico na tua carreira! Envia-nos a tua candidatura!
https://career2.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=38161&co
mpany=sonaecenteP&job_listing&jobPipeline=NetEmprego

Precisa-se de Enfermeiro(a) Do
Trabalho para Beja
•

•
•

•
•

Gral Serviços Médicos Especializados

9-5-2021
Ref: 7393961

Beja
Saúde / Medicina / Enfermagem

Detalhe da Oferta:

A Gral é uma empresa de Medicina no Trabalho e presta serviços em todo
pais.
As nossas necessidades é de enfermeiro(s) para realização de exames
complementares de diagnósticos.
Enviar email para
recrutamento@gral.pt

Consultores/Formadores –
Organização e Gestão (Beja)
•

•
•

•
•

Training Partners

9-5-2021
Ref: 7395213

Beja
Educação / Formação

A TRAINING PARTNERS encontra-se a recrutar consultores/formadores
na temática da Organização e Gestão, com experiência em projetos
formação-ação, em Beja.
Requisitos obrigatórios:
• Habilitação de nível superior (mínimo licenciatura);
• CCP de Formador;
• Experiência profissional mínima de 3 (três) anos na área temática a que
se propõe;
• Experiência profissional em projetos formação-ação;
• Conhecimento técnico das ferramentas, instrumentos e metodologias;
• Disponibilidade em horário laboral e pós-laboral.
Candidaturas:
Para formalizar a sua candidatura deve preencher o formulário disponível
em: https://forms.gle/91eXRuszuXo5aJAV9

Delegado Informação Médica Zona
Beja
•

Empresa especializada na comercialização de Dispositivos Médicos,
Cosmética entre outros. Procura para reforçar a sua equipa
comercial, um profissional (m/f) fortemente motivado para o exercício
da atividade de Delegado de Informação Médica.
Zona de atuação pretendida enquadra-se nos distritos de Norte,
Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve.
DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO:
• Realização de visitas comerciais e acompanhamento da carteira de
Clientes atual;
• Angariação de novos clientes;
• Prospeção de mercado;
• Planificação da agenda de trabalho
• Gestão de visitas a profissionais de saúde de diversos setores
• Comercializar toda a gama de produtos e acompanhar o nosso
portfólio de clientes
• Formações sobre os nossos produtos
• Participar na organização de seminários
PERFIL DO CANDIDATO:
• Experiência no desenvolvimento comercial, visitação médica (áreas
da saúde) Clínicas Dentárias/Veterinárias;
• Facilidade de comunicação e argumentação;
• Ambição e motivação;
• Carta de condução;
• Disponível para deslocações a nível nacional;
• Facilidade em adaptar-se a novas tecnologias.
• Competências preferenciais não obrigatórias:
OFERTA:
• Integração em empresa sólida e dinâmica
• Excelentes condições de trabalho;
• Formação inicial e contínua;
• Pacote de remuneração: Prémios em vigor na empresa;
CONDIÇÔES:
•Ter Viatura Própria;
• Possibilidade de trabalhar a Recibo Verde na fase inicial de
ingresso na Empresa.
OBSERVAÇÕES:
Candidaturas serão aceites até: 31/05/2021
Local de residência tem de ser obrigatoriamente num dos seguintes
concelhos: Norte, Centro, Lisboa e Vale Tejo, Alentejo, Algarve.
Email para candidatura:
sales@afreire.com
/geral@afreire.com

Oficial Eletricista (BEJA)
•

Grupo na área das instalações de eletricidade e manutenção de
equipamentos de segurança, eletricidade, CCTV, incêndios, alarmes,
Requisitos:
- Habilitações académicas mínima ao nível do 12º ano,
- Valoriza-se experiência na área, curso técnicos na área de a área da
Eletricidade, CCTV, Sistemas de Deteção de Incêndio e Alarme,
Redes de Dados.
Responsabilidades:
- Instalações técnicas;
- Manutenção de equipamentos de eletricidade, CCTV, incêndios,
alarmes e segurança de combate a incêndio;
- Gestão do trabalho, folhas de intervenção e registo das atividades
no cliente;
- Relação com o cliente;
- Organizar e controlar as guias de material de serviço;
- Efetuar a venda ao balcão e entrega de produtos ao cliente;
- Gerir processos de obra e serviços;
- Preparação de materiais, guias, inventários;
- A residência deve ser num raio de 30 km de Beja;
- Conhecimentos de informática na ótica do utilizador;
- Carta de condução.
Valoriza-se:
- Experiência Profissional.
- Disponibilidade para a empresa.
- Conhecimentos de informática.
- Proatividade e vontade de trabalhar e aprender.
Oferecemos:
- Formação na área de atuação da empresa.
- Trabalho com remuneração base e prémios.
- Telemóvel e Portátil.
Carga horária:
- 40 Horas semanais.
Os interessados devem enviar o curriculum vitae, com fotografia,
para o email:
recrutar2019@sapo.pt
indicando no assunto a referência, “Oficial de Eletricista"

Ajudante de Eletricista, Instalações e
Manutenção (BEJA)
•

Grupo na área das instalações de eletricidade e manutenção de
equipamentos de segurança, eletricidade, CCTV, incêndios, alarmes,
Requisitos:
- Habilitações académicas mínima ao nível do 12º ano
- Valorizado experiência na área, curso técnicos na área de a área da
Eletricidade, CCTV, Sistemas de Deteção de Incêndio e Alarme,
Redes de Dados.
Responsabilidades:
- Instalações técnicas de eletricidade, CCTV, incêndios, alarmes
e segurança de combate a incêndio;
- Manutenção de equipamentos de eletricidade, CCTV, incêndios,
alarmes e segurança de combate a incêndio;
- Gestão do trabalho, folhas de intervenção e registo das atividades
no cliente;
- Relação com o cliente, levantamento de serviços e venda;
- Organizar e controlar as guias de material de serviço;
- Gerir processos de obra e serviços;
- Preparação de materiais, guias, inventários;
- A residência deve ser num raio de 30 km de Beja;
- Conhecimentos de informática na ótica do utilizador;
- Carta de condução.
Valoriza-se:
- Experiência Profissional;
- Disponibilidade para a empresa;
- Conhecimentos de informática;
- Proatividade e vontade de trabalhar e aprender.
Oferecemos:
- Formação na área de atuação da empresa;
- Trabalho com remuneração base e prémios;
- Telemóvel e Portátil.
Carga horária:
- 40 Horas semanais.
Os interessados devem enviar o curriculum vitae, com fotografia,
para o email:
recrutar2019@sapo.pt
indicando no assunto a referência, “Ajudante de Eletricista"

Motorista Pesados / Manobrador
Maquinas (F/M)
•

•
•

•
•

TRS Staffing Solutions

9-5-2021
Ref: 7393651

Beja
Transportes / Logística

Detalhe da Oferta:

Procuramos Motorista/ Manobrador com os seguintes requisitos:
- Carta condução pesados
- Certificado condutor/manobrador de gruas, equipamentos em
movimentação de terra e elevação
- Experiência consolidada como manobrador de Gruas (preferencial)
- Experiência profissional;
- Pro ativo e dinâmico
- Em constante atualização acerca de legislação e obrigações na área

cv:
jessica.duenha@trsstaffing.com

Agente Comissionista (M/F) Acessórios Inovadores e Pioneiros
em Beja
•

A Martcar é uma empresa que se dedica à distribuição,
em Portugal e em Espanha, de acessórios para automóveis, produtos
de limpeza, inovadores e pioneiros.
Recrutamos para todas as zonas do país: NORTE / CENTRO / SUL
Descrição da Função:
- Angariação de novos clientes;
- Visitar clientes;
- Efectuar Vendas
Competências:
- Conhecimento a nível de acessórios automóveis;
- Conhecimento acessórios de limpeza
- Conhecimentos informáticos;
- Experiência no relacionamento com clientes;
- Procuramos pessoa com aptidão comercial, comunicativa e proactiva;
Tipo de candidato:
Comissionista
Tarefa:
Visitas a:
-Oficinas de Automóveis
-Postos de Abastecimentos
-Lojas de Acessórios de Automóveis
-Car Wash
-Rent a Car
-Empresas de Brindes
-Industrias e Comercio
-Papelarias e Quiosques
-Padarias / Pastelarias / Cafés e Restaurantes
-Lojas de Souvenirs
Oferece-se:
- Comissões e prémios em função dos objetivos atingidos
Respostas para:
assuncao_martins@hotmail.com

Pedreiros e Serventes para Beja
•

Tecnorém - Construções e Engenharia S.A.

•

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
e/ou contacte através do 249540480

Promotores e Repositores (M/F) - 2
Horas Semanais - Beja
•

•
•

Triangle Portugal

8-5-2021
Ref: 7392417

A Triangle Solutions empresa multinacional especialista em Gestão de
Recursos Humanos, encontra-se a recrutar Repositor-Promotor para
prestigiado cliente localizado em Beja.
Requisitos:
- Calçado com biqueira de aço (por uma questão de segurança);
- Experiência em reposição, stock e inventário no retalho;
- Capacidade de resolução de problemas e de comunicação;
- Conhecimentos básicos de Microsoft Excel (preferencial).
- Boa capacidade de organização e comunicação.

Oferecemos:
- Remuneração compatível com a função.
Se tiver interesse ou conhecer alguém interessado envie o CV com o
assunto "Promotores e Repositores (M/F) - 2 Horas Semanais - Beja " para
info@trianglerrhh.pt

