Ofertas de emprego de 3 a 7 de maio

Empregado/a de Mesa

Requisitos:
- Perfil dinâmico e responsável.
- Com iniciativa e autonomia.
- Preferencialmente: Secundário (não obrigatório)
- Conhecimentos básicos de Inglês.
- Disponibilidade para entrada imediata. .
- Devido à nossa localização é aconselhável que o candidato tenha carta
de condução.
Oferecemos:
- O ordenado será calculado em função da experiência e referências que o
colaborador apresentar.
- Dois dias de folga: O restaurante está fechado à 3ª e 4ª feira.
- Alimentação.
Restaurante Castro da Cola
Local: Castro da Cola
Concelho de Ourique
castrodacola.gestao@gmail.com

Servente - Ferreira do Alentejo
•

Tecnovia S.A., Empresa Portuguesa de referência no setor da
Engenheira e Construção, com uma forte presença no mercado
Nacional e Internacional, procura integrar nos projetos da empresa:
Servente - Pedreira de Castelo Ventoso (Ferreira do Alentejo)
Perfil Pretendido:
- Habilitações mínimas ao nível do 9º ano;
- Experiência na função;
- Elevado sentido de responsabilidade;
- Disponibilidade imediata.
Candidatura:
Resposta com Curriculum Vitae detalhado para:
recursos.humanos@tecnovia.pt

Por favor colocar no assunto a vaga "Servente - Ferreira do Alentejo"
Apenas serão analisados os CV que correspondam ao perfil solicitado.

Massagista para Alojamento Local
•

•
•

•
•

Alojamento Local

2-5-2021
Ref: 7385638

Beja
Beleza / Moda / Bem Estar

Detalhe da Oferta:

Procura-se massagista (m/f) com formação comprovada na área para
realizar massagens ocasionalmente em alojamento local no concelho da
Vidigueira.
Se estiver interessado(a) contacte-nos através do e-mail:
isabel.andrade@brightconcept.pt

Tratorista (m/f)
•

•
•

•
•

De Prado Portugal, SA

2-5-2021
Ref: 7369579

Beja
Agricultura / Florestas / Pescas

Detalhe da Oferta:

A De Prado Portugal é uma empresa ligada ao setor agrícola e uma
referência na produção e transformação de azeitona e amêndoa. Nesta
fase de crescimento, pretendemos reforçar a nossa estrutura no campo
na zona de Beja.
Pretendemos um profissional com o seguinte perfil:
- Experiência mínima de 1 ano como Tratorista (fator obrigatório);
- Carta de Tratorista ou habilitação legal para o exercício da função;
- Disponibilidade para trabalhar na zona de Beja;
- Disponibilidade imediata.
Os interessados deverão enviar o CV atualizado para
rhumanos@deprado.eu

Empregado/a de balcão
•

•
•

•
•

TAPAS & CASTAS DA VILLA - COZINHA TRADICIONAL, LDA

2-5-2021
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

Operador de Loja (m/f) - Beja Full
Time
•

A MARQUES SOARES, S.A., prestigiada empresa comercial de
retalho, sediada na cidade do Porto, com diversos departamentos
desde moda senhora, homem, jovem, desporto e criança até
perfumaria, calçado e óptica, aceita candidaturas para Operador/a de
Loja, para reforço em período de férias, em regime de full-time, para a
sua loja da cidade de Beja.
Perfil:
- Experiência profissional comprovada na área de vendas a retalho de
pronto-a-vestir;
- 12º Ano de escolaridade (mínimo);
- Fluente na Língua Inglesa;
- Forte Orientação Comercial e para Resultados;
- Boa Imagem e Apresentação Cuidada;
- Domínio das ferramentas informáticas (ao nível do utilizador).
Responsabilidades:
- Atender o Cliente com dedicação, cumprindo as orientações
internas sobre o Serviço ao Cliente.
- Realizar as operações de loja, de acordo com os procedimentos
internos em vigor.
- Conhecer bem todos os produtos vendidos na loja para aconselhar
devidamente o Cliente.
- Concretizar os objectivos, contribuindo de forma sustentada para
os resultados da loja.
O que mais valorizamos nos nossos colaboradores?
Paixão por moda e pelo serviço ao Cliente.
Outras características-chave:
Capacidade de Comunicação, Optimismo, Entusiasmo, Confiança,
Dinamismo, Persistência, Cooperação, Organização.
O que oferecemos?
Possibilidade de trabalhar numa equipa jovem e dinâmica.
Oportunidades de aprendizagem.
Integração numa equipa com muito know-how de retalho.
Os candidatos interessados e com o perfil pretendido deverão
remeter o seu C.V. com foto exclusivamente para o endereço:
marquessoares.drh@gmail.com

Importante: Mencionar no Assunto "Candidatura Loja de Beja - FT".

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
e/ou contacte através do 249540480

Eng.º Civil – Direção de Obra – 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 Eng.º Civil – Direção de Obra – Beja :
REQUISITOS:
Formação superior em engenharia civil;
Competências de dinamismo e planeamento e organização dos
trabalhos;
Experiência em Direção de Obra (pelo menos 3 anos);
Capacidade Liderança e trabalho em equipa;
Rigor técnico;
Disponibilidade imediata;
Residência na zona de Braga.
Envie o seu currículo email:
rh@tecnorem.pt

VENHA CONHECER-NOS E FAZER PARTE DESTA EQUIPA…

Pedreiros (M/F) Beja
•

•
•

•
•

Handle - Recursos Humanos

1-5-2021
Ref: 7378065

Beja
Construção Civil

Detalhe da Oferta:

- Experiência comprovada na função;- Residência na zona;- Responsável
e pontual;- Trabalho de equipa; - Faça aqui a sua
candidatura: http://www.handle.pt/pt/candidatos/jsjobs/jobseeker/formres
ume/3/23/643

Técnico de Análises Clínicas (M/F)
•

•
•

Laboratório de Análises Clínicas de Beja

1-5-2021
Ref: 7379487

•

Funções a desempenhar:
- Realização de colheitas de produtos biológicos;
- Atendimento administrativo (faturação de seguros e subsistemas de
saúde);
- Gestão de stock;
- Disponibilidade para colheitas ao domicílio.
Requisitos:
- Licenciatura em Análises Clínicas e Saúde Pública/Ciências Biomédicas
Laboratoriais;
- Experiência profissional na função (preferencialmente);
- Cédula profissional portuguesa válida;
- Carta de condução;
- Sentido de responsabilidade;
- Capacidade de comunicação;
- Autonomia e Capacidade de Resolução de Problemas;
- Disponibilidade imediata (Horário de 2ªfeira a 6ªfeira).
recrutamento@laclibe.pt

Colaborador para área
Cozinha/Limpeza
•

•
•

•
•

AVILUDO SA

1-5-2021
Ref: 7379082

Beja
Limpezas / Domésticas

Detalhe da Oferta:

Empresa muito bem cotada no mercado da distribuição alimentar procura
colaborador para área da Cozinha/Limpeza . Pede-se alguma experiencia
nestes trabalhos limpeza e cozinha e vontade de evoluir. Se procuras
estabilidade num emprego candidata-te já.
Envie o seu currículo para
beja@aviludo.pt

Entrada imediata

Empregado(a) de Mesa - Vila Galé
Clube de Campo
•

O Hotel Vila Galé Clube de Campo pretende recrutar:
- Empregado(a) de Mesa
Pretende-se:
- Profissional com experiência requerida em funções similares
e/ou formação na área;
- Domínio de duas línguas estrangeiras (inglês e espanhol);
- Forte espírito de equipa; apresentação cuidada;
- Boa capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal;
- Orientação para o cliente;
- Capacidade de trabalhar sob pressão;
- Polivalência;
- Rigor no cumprimento dos padrões de serviço;
- 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/2197

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"

Técnico(a) Comercial - Materiais
Construção - Zona Alentejo
•

Empresa de referência que se dedica à produção e comercialização
de soluções no setor dos materiais de construção, recruta
Técnico(a) Comercial para a zona do Alentejo.
Este profissional terá como principais responsabilidades:
- Prospeção comercial junto de armazenistas, aplicadores e
construtores;
- Elaboração, apresentação e negociação de propostas comerciais;
- Gestão do processo de pós-venda, acompanhamento e fidelização
de clientes;
- Gestão da carteira de clientes.
Requisitos:
- Experiência comercial no setor dos materiais
de construção (Requisito Eliminatório);
- Forte orientação para os objetivos;
- Excelentes capacidades de comunicação e argumentação;
- Capacidade de planeamento, organização e relacionamento
interpessoal;
- Forte sentido de responsabilidade, proatividade, dinamismo e
resiliência;
- Disponibilidade imediata;
Oferta:
- Remuneração base + variável + prémios;
- Carteira de clientes;
- Viatura de serviço;
- Telemóvel da empresa;
- Formação e apoio contínuo;
- Perspetiva de continuidade na empresa;
Caso se enquadre no perfil pretendido, envie-nos a sua candidatura
para:
recrut.emprego1@gmail.com

Ref.ª: TC-ALENT21

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

Servente - Mercado Beja
•

Referência: 0000026704
Empresa:
A TalenterT está atualmente em processo de recrutamento de Pedreiros
1ª e Ajudantes de Construção Civil para integrar em empreitada a
decorrer no concelho de Beja.
Descrição:
- Preparar materiais para serem utilizados em obra;
- Transportar matérias-primas e ferramentas utilizadas;
- Auxiliar tarefas e procedimentos efetuados em obra;
- Realizar trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais utilizados
na construção civil;
- Construir, reformar e reparar edificações consoante os planos
elaborados pelos engenheiros.
Requisitos:
- Gosto pelo setor da construção civil;
- Capacidade de trabalhar em equipa;
- Disponibilidade total e imediata.
Oferta:
- Vencimento compatível com a função;
- Entrada imediata;
- Horário de trabalho de 2ª-feira a 6ª-feira;
- Possibilidade de realizar horas extra;
- Possibilidade de integração em projetos com continuidade;
- Possibilidade de progressão profissional dentro do setor
da construção civil.
FUTURING YOU!
Responda a esta oferta em: https://www.talenter.com/pesquisa/

Vendedor (m/f)-Worten Beja-PT
•

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=37485&co
mpany=sonaecenteP&job_listing&jobPipeline=NetEmprego

Comissionistas Baixo Alentejo
•

•
•

•
•

ANTONIO L MOITA,LDA

30-4-2021
Ref: 7373533

Beja
Comercial / Vendas

Detalhe da Oferta:

Comissionistas para venda de toldos no Baixo Alentejo, com viatura
própria.
Enviar currículo para:
filial@antoniolmoita.pt

