Ofertas de emprego de 31 de maio a 4 de junho

Empregada de limpeza / copa
•

•
•

•
•

Quinta do Quetzal

31-5-2021
Ref: 7449641

Beja
Hotelaria / Turismo

Detalhe da Oferta:

Procuramos para reforçar a nossa equipa pessoas dinâmicas,
polivalentes com sentido de responsabilidade e trabalho de
equipa na área de limpeza/copa.
Para mais informações
chef@quintadoquetzal.com

Precisa-se Operador de Máquinas
Agrícolas
•

•
•

•
•

ASF Portugal

30-5-2021
Ref: 7426584

Beja
Agricultura / Florestas / Pescas

Detalhe da Oferta:

Procuramos pessoa responsável para Operador de Máquinas
Agrícolas - deve possuir carta B + formação em Consução Segura
de Tratores OU licença de tratorista. 40 horas semanais das
07h30 às 16h30, com 1 hora de almoço às 12h00. Possibilidade de
trabalhar ao sábado em trabalho suplementar.
Envio de cv para
ines.pereira@atlanticsunfarms.com
com o assunto "operador de máquinas agricolas"

Recrutamento de Formador/a Segurança Privada - Beja
•

A Comunilog Consulting, Lda. encontra-se neste momento em
processo de recrutamento de formadores para integrar a sua
bolsa nas zona de BEJA e FARO/LOULÉ na área de:
- Proteção de Pessoas e Bens
Requisitos Mínimos dos candidatos:
- Com experiência formativa e profissional comprovadas na área
de formação a que se candidata;
- Detentor (a) de CCP ou Ex CAP.
Observações:
- Serão excluídas as candidaturas que não preencham os
requisitos acima identificados.
- Asseguramos total confidencialidade no tratamento das
candidaturas.
Os candidatos interessados deverão encaminhar o Currículo e
CCP de formador ou Ex CAP para o e-mail:
recursoshumanos@comunilog.com

Formador/a Manobrador de
Máquinas
•

A Génios Cúmplices procura:

Formador(a) de Manobrador de Máquinas (M/F)
Requisitos:
- Dinamismo, capacidade criativa e transparência (fator de
excelência)
- Sentido de responsabilidade e profissionalismo (fator de
excelência)
- Bom relacionamento interpessoal (fator preferencial)
- Possuir experiência profissional na área
- Ter habilitações para o desempenho da função
- Possuir CAP/CCP
- Disponibilidade para horário laboral
- Regime de prestação de serviços, ao abrigo
do trabalho independente

Os candidatos interessados deverão enviar cv + certificado
de habilitações + ccp para o email
recrutamento@genios.com.pt

Profissional de Enfermagem CONTRATO SEM TERMO
•

A Santa Casa da Misericórdia de Mértola pretende admitir 1
profissional de ENFERMAGEM para a ESTRUTURA RESIDENCIAL
PARA PESSOAS IDOSAS.
OFERECE-SE:
- Contrato de trabalho SEM TERMO (efetivo)
- Remuneração
- Vencimento base: 1,200,00€
- Horário DIURNO de SEGUNDA A SEXTA-FEIRA
- Subsídio de alimentação e refeição
- Ajuda de custo para deslocação
. Auxílio na procura de habitação
REQUISITOS NECESSÁRIOS:
. Licenciatura em Enfermagem
. Inscrição na Ordem dos Enfermeiros
Os (As) interessados (as) deverão enviar o seu currículo para o
seguinte e-mail:
erpi.scmm@gmail.com
ou contactar através do nº 934 547 293
Data limite receção candidaturas: 25 de junho de 2021

Operador de armazém (m/f)
•

Missão
O Operador de Armazém terá como principal responsabilidade
assegurar a organização do produto acabado em armazém e
realizar a preparação e expedição de encomendas. Apoiar na
gestão de stocks e na realização de inventários. Participar em
tarefas de receção e conferência de mercadorias.
Perfil pretendido
- Formação e e xperiência na condução de empilhadores;
- Bom relacionamento interpessoal e capacidade de trabalhar em
equipa;
- Capacidade de planeamento e organização;
- Elevado sentido de responsabilidade, dinamismo e proatividade.
Oferece-se
- Remuneração atrativa de acordo com a experiência
demonstrada;
- Regalias em vigor na Empresa;
- Integração em empresa estável e sólida no mercado;
- Ambiente de trabalho de jovem e dinâmico.
Se considera ter o perfil, envie o seu Curriculum vitae, com o
título “Operador de Armazém” para
recrutamento@malhadinhanova.pt

Precisa-se Operador de Máquinas
Agrícolas
•

•
•

•
•

ASF Portugal

30-5-2021
Ref: 7426584

Beja
Agricultura / Florestas / Pescas

Procuramos pessoa responsável para Operador de Máquinas
Agrícolas - deve possuir carta B + formação em Consução Segura
de Tratores OU licença de tratorista. 40 horas semanais das
07h30 às 16h30, com 1 hora de almoço às 12h00. Possibilidade de
trabalhar ao sábado em trabalho suplementar.
Envio de cv para
ines.pereira@atlanticsunfarms.com
com o assunto "operador de máquinas agricolas"

Freelancer / Gestor de Vendas
B2B/B2C
•

Bikes ACR

•
•

29-5-2021
Ref: 7437117

•
•

Beja
Desporto / Ginásios

Detalhe da Oferta:

Funções:
- Gestão Vendas Loja de Bicicletas Beja,
- Introdução de Produtos na plataforma Prestashop.
- Gestão de Redes Sociais, Facebook / Instagram
- Gestão de Stocks.
Os interessados deverão enviar propostas e currículo para
bikesacr@gmail.com

Aprendiz Pladur
•

•
•

•
•

Placo JJ

29-5-2021
Ref: 7443283

Beja
Construção Civil

Detalhe da Oferta:
Procuramos pessoal com experiência (preferencialmente) para
diversas obras no Alentejo.
Transporte por conta da empresa
Vencimento compatível com a experiência
Envie curriculo para email
jcccardoso@sapo.pt

Precisa-se Carpinteiros de Cofragem
(M/F) para Serpa/Moura
•

GR4PT, SA

•
•

29-5-2021
Ref: 7423789

•
•

Beja
Construção Civil

Carpinteiros(as) de cofragem para a zona de Serpa/Moura
Exige-se:
Experiência mínima de 3 anos,
Grande capacidade de trabalho em equipa,
Capacidade de interpretação de desenhos.
Disponibilidade a curto prazo (1 mês).
Oferece-se:
Contrato de trabalho a prazo,
Remuneração compatível,
Subsidio de alimentação,
Possibilidade de integração em empresa multinacional.
Resposta ao telefone: 96 566 34 25 (entre as 9H00 e as 12H00)

Regador (a)
•

Pretendemos recrutar um (a) Regador (a) para integrar a nossa
equipa de Rega, que tenha o seguinte perfil:
Principais Funções:
Garantir a eficiência da rega no cultivo das várias variedades:
• Medir diariamente o Ph, CE e drenagem da água da rega;
• Manusear de forma eficaz o computador da rega e inserir
corretamente novos programas;
• Montar e instalar os respetivos sistemas de rega;
• Encher os tanques de fertirega e realizar as respetivas misturas;
• Outras tarefas e responsabilidades;
Requisitos:
• 12ºAno de Escolaridade;
• Experiência mínima de 2 anos em funções similares;
• Noções básicas de manuseio de sistemas de rega, com
preferência em sistemas sem solo;
• Conhecimento da estrutura de um sistema de rega;
• Autonomia no desempenho das tarefas de campo relacionadas
com a sua função;
• Capacidade de trabalhar em equipa e em gestão de equipa de
apoio utilizando a empatia como ferramenta chave;
• Elevado nível de organização, responsabilidade e dedicação;
• Facilidade em trabalhar com muitas pessoas e num ambiente
multicultural;
• Elevada capacidade de resistência ao stress;
• Disponibilidade dentro e fora do horário de trabalho;
• Carta de condução;
As respostas deverão ser enviadas para
rh.maravilhafarms@berry.net
até ao dia 04.06.2021.

Contabilista Certificado / Técnico de
Contabilidade
•

•
•

•
•

My Account, Lda

29-5-2021
Ref: 7422391

Beja
Contabilidade / Finanças

Detalhe da Oferta:
Condições preferenciais:
Experiência profissional na área
Licenciatura ou profissional em gestão de empresas ou
contabilidade
Carta de condução
Conhecimentos do Office e ERP Primavera e Microsoft Office
Residência em Beja
Enviar currículo c/ foto para
geral.ma@outlook.pt

Técnico de Segurança M/F
•

Local: Beja - Obra Somincor
Disponibilidade: Imediata
Funções a desempenhar:
• Desenvolver e gerir os planos de segurança da obra;
• Garantir o cumprimento do Sistema de gestão da
segurança, relatórios e indicadores;
• Manutenção e formação afeta às questões de ambiente e
segurança, como a mitigação do risco e os impactos
ambientais;
• Implementar medidas corretivas e atividades de prevenção e
proteção contra riscos;
• Verificar e controlar o estado de utilização do equipamento
de proteção individual;
• Promover a consciencialização dos colaboradores
relativamente à Política da Segurança e Saúde do Trabalho.
Perfil do candidato:
• Formação em HST, CAP (nível IV/VI);
• Experiência mínima de 2 anos em funções semelhantes;
• Informática (Microsoft Office);
• Conhecimentos das normas e legislação aplicável;
• Conhecimentos na área de Metalomecânica;
• Orientação para os resultados;
• Perfil dinâmico e proactivo;
Envio de curriculo para
rh.glowbirdy@gmail.com

TÉCNICO MECÂNICO Equipamentos COLHEITA SUPER
INTENSIVA BEJA
•

Procuramos pessoas que precisem mesmo de trabalhar,
sejam curiosas, empenhadas e vontade superar obstáculos e
expectativas todos os dias. Acreditamos que juntos
conseguimos melhorar a nossa capacidade de resposta e a
nossa produtividade. Trabalhamos diariamente com centenas
de empresas espalhadas pelo país inteiro.
Para continuar a corresponder às expectativas dos nossos
clientes em Portugal, precisamos de reforçar a nossa equipa
na zona do Alentejo em geral (Distrito de Beja e Évora e
arredores).
Conhecimentos
- Mecânica, Hidráulica e Eletrónica:
- Equipamentos de colheita super intensiva em olivais,
amendoeiras e vinhas;
- Equipamentos NEW HOLLAND (preferencial);
- Carta de condução de automóveis ligeiros e pesados
(preferencial).
Oferece-se:
- Boas condições de trabalho e possibilidade de carreira;
- Salário e regalias compatíveis com a experiência
demonstrada.
Tens garra para te juntares hoje a nós nesta missão? Se sim,
envia-nos o teu CV e/ou apresentação para
bravegadget@gmail.com

Cozinheiro (M/F)
•

Perfil Pretendido:
- Formação técnico-profissional de cozinha;
- Experiência profissional de 2 anos em funções semelhantes,
preferencialmente em "haute cuisine";
- Aptidão para um serviço distinto e requintado, fortemente
orientado para o cliente;
- Forte apetência para o trabalho em equipa e por objetivos;
- Facilidade de comunicação, adaptação e relacionamento
interpessoal;
- Espírito empreendedor, dinâmico e pró-activo;
- Capacidade de organização e autonomia na realização das
tarefas, com forte sentido de responsabilidade;

Oferece-se:
- Regalias em vigor na Empresa.
- Alojamento em Staff House.
- Ambiente de trabalho de elevada qualidade.
- Remuneração de acordo com experiência profissional
comprovada e prémios de desempenho mensais.
Se considera ter o perfil solicitado, envie o seu Curriculum
vitae para o endereço de correio eletrónico:
recrutamento@malhadinhanova.pt
indicando no assunto "Cozinheiro"

Empregado/a de limpeza para Hotel
de Luxo
•

A LaçaroteCater está a recrutar empregada de andares com
experiência para Hotel na zona de Beja, com entrada de imediata:
Requisitos:
- Boa apresentação
- Pontualidade e responsabilidade
- Dinamismo e motivação
- Brio-profissional
- 8h diárias
- disponibilidade em trabalhar aos fins de semana
- experiência em limpezas de áreas
Oferta:
Alojamento + Alimentação + salário acima da média
Favor enviar cv para
mauro.lopes@lacatore.com

Caseiros com experiencia de campo
•

•
•

•
•

SVHome

29-5-2021
Ref: 7438524

Beja
Limpezas / Domésticas

Detalhe da Oferta:

Procuro casal de caseiros para Alentejo
Ela - Referencias obrigatórias e experiência com trabalhos
domésticos e cozinha.
Ele - Trabalho de campo. Maquinas agricolas e animais.
Carta de condução.
Condições salariais - 2000€ mes + seg social + subs
Casa independente com as despesas pagas.
Entrada imediata - Apenas com experiência de caseiros
(preferência carta de recomendação)
Enviar CV para
recrutamento@svhome.net
ou ligar 918.717.366 das 9 as 19h, de 2da a 6ta.

BEJA - Precisa-se Chefe de equipa
(m/f)
•

A VIATEL está a recrutar Chefes de Equipa e Chefes
de vendas para a sua equipa interna.
Função:
Para acompanhar a equipa em terreno, gestão, formação e
organização da mesma.
Oferecemos, Ordenado base, formação continua e
acompanhamento, mais comissões sobre a equipe e prémios
de produtividade, viatura e despesas a cargo da empresa,
prémios de objectivos, plano de carreira.
Envia o teu currículo actualizado para:
catarinaalmeida@visabeiraglobal.com

Chefes de Equipa (M/F) Meo Beja
•

A Viatel, SA está actualmente em processo de recrutamento de
Chefes de Equipa (M/F) para integração na equipa comercial, na
área das telecomunicações.
Os chefes de equipa serão responsáveis pela gestão de equipas
comerciais.
Local de trabalho: Beja
Requisitos:
Experiência profissional na área comercial das
telecomunicações;
Boa capacidade de resolução de problemas;
Gosto pela área de vendas;
Apetência para trabalhar por objectivos;
Gosto pelo contacto com o público;
Excelente capacidade de comunicação e argumentação;
Carta de Condução;
Disponibilidade imediata.
Condições:
Integração em equipa jovem;
Possibilidade de progressão mediante realização de objectivos;
Formação inicial e contínua;
Entrada imediata;
Atribuição de viatura para uso profissional.
Envia o teu CV para
catarinaalmeida@visabeiraglobal.com

Funcionário(a) para Churrasqueira /
Take Away (M/F)
Admite-se para entrada a 1 de Junho funcionário(a) para apoio a
churrasqueira / take away.
Funções:
- Apoio na cozinha/copa
- Apoio de Grelha
- Atendimento ao Balcão
- Limpeza/Higienização do espaço
- Residência em Beja ou facilidade de deslocação para Beja pelos
próprios meios.
Requisitos:
- Experiência anterior na função
- Proativo e responsável
- Liberdade horária

Oferecemos:
- Integração em equipa dinâmica
- Espírito de equipa / integração em negócio familiar
- condições salariais de acordo com a experiência do(a)
candidato(a).

Para candidaturas enviar currículo e apresentação para o e-mail:
recrutamento@formacaosul.pt

