Ofertas de emprego semana de 17 a 21 maio 2021

Mecânico Automóvel (M/F) Beja
•

Estamos a recrutar mecânico automóvel (M/F) para a MForce em
Beja!
O que procuramos:
- Formação na área de mecânica e/ou mecatrónica automóvel
(preferencial);
- Experiência mínima de 1 ano na função;
- Orientação para os resultados.
O que 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
com o assunto "TEC_ 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.

Motorista de Pesados (M/F)
A TalenterT está atualmente em processo de recrutamento de
Mororista de Pesados (M/F) para empresa nossa cliente,
referência na área da Construção Civil

Descrição:
- Condução de veículos de categoria C E em contexto de obra.
- Carregar e descarregar materiais pesados.

Requisitos:
- Carta de pesados (CAM e cartão tacógrafo);
- Experiência anterior na função (fator preferencial);
- Sentido de responsabilidade;
- Dinamismo e proatividade;
- Facilidade de deslocação;
- Disponibilidade Imediata.
Oferta:
- Contrato de Trabalho;
- Vencimento compatível com a função;
- 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
Junte-se a nós e desperte o seu talento!
Responda a esta oferta em: https://www.talenter.com/pesquisa/

Empregado de mesa para conceito
Farm to Table
•

•
•

•
•

Craveiral Farmhouse

16-5-2021
Ref: 7410053

Beja
Restauração / Bares / Pastelarias

Detalhe da Oferta:

Estamos à procura de profissionais motivados para integrar a
nossa equipa de sala do Craveiral Farmhouse.
Por favor envie o currículo para:
ola@craveiral.pt

Copeiro/a para Hotel de Luxo
•

A LaçaroteCater, esta atualmente em recrutamento e seleção
de Colaboradores, para Hotel de Luxo em Beja
Requisitos:
- Experiência obrigatória em funções de copa;
- Preferência a quem resida na área de Beja;
- Excelente apresentação;
- Gosto pelo trabalho em Equipa;
- Dinamismo, pró-actividade e motivação;
- Elevado sentido de responsabilidade;
- Folgas rotativas;
- Exigido português fluente.
Oferta:
- Alojamento
-Alimentação
- Salário Acima da média
Favor de enviar o seu cv para
rute.marcelino@lacarote.com

Empregado/a de mesa - Hotel Luxo
•

•
•

•
•

LaçaroteCater Trabalho Temporário

16-5-2021
Ref: 7409272

Beja
Hotelaria / Turismo

A LaçaroteCater, esta atualmente em recrutamento e seleção de
Colaboradores, para Hotel de Luxo em Beja
Requisitos:
- Experiência em serviço de mesa em restauração/hotelaria
(obrigatório);
- Excelente apresentação;
- Gosto pelo atendimento ao público;
- Motivação para trabalho em Equipa;
- Dinamismo e proatividade;
- Elevado sentido de responsabilidade;
- Assiduidade e pontualidade – disponibilidade horária.
- Inglês fluente
Oferta:
- Alojamento
-Alimentação
Salário Acima da média
Caso, tenha interesse enviar o CV para
rute.marcelino@lacarote.com

Cozinheiro(a) ou Ajudante de
Cozinha
•

100 Moengas "Tapas,Restaurante,Cervejaria"

VIDIGUEIRA
Recruta-se Cozinheiro(a) ou Ajudante de Cozinha, de preferência
com experiência no setor.
Requisitos:
• Disponibilidade de trabalhar em turnos repartidos, rotativos e
fim de semanas;
• Preparação e confeção de refeições;
• Zelar pela limpeza da cozinha, dos utensílios e dos demais
equipamentos;
• Realizar as tarefas de acordo com as normas
de Higiene e Segurança Alimentar e no Trabalho;
• Sentido de responsabilidade, organização e autonomia;
• Transporte próprio e/ou flexibilidade de horário;
• Resiliente ao stress.
Em caso de dúvida ou interesse, envie a sua candidatura para
100moengas.vidigueira@gmail.com
, junto do currículo.

Cozinheiro/a
•

•
•

•
•

grillrestaurant

16-5-2021
Ref: 7402323

Beja
Restauração / Bares / Pastelarias

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

Empregado/a de Mesa
•

•
•

•
•

Castro da Cola Restaurante Eventos e Turismo, Lda

16-5-2021
Ref: 7389553

Beja
Restauração / Bares / Pastelarias

Detalhe da Oferta:
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

Comissionistas Baixo Alentejo
•

•
•

•
•

ANTONIO L MOITA,LDA

16-5-2021
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

Auxiliar de Limpeza e apoio ao
Turismo Rural - Concelho de Ourique
•

•
•

•
•

Castro da Cola Restaurante Eventos e Turismo, Lda

16-5-2021
Ref: 7389552

Beja
Hotelaria / Turismo

Detalhe da Oferta:
Requisitos:
- Perfil dinâmico e responsável.
- Com iniciativa e autonomia.
- Disponibilidade para entrada imediata.
- Carta de condução.
Oferecemos:
- O ordenado será calculado em função da experiência e
referências que o colaborador apresentar.
- Alimentação incluída
- Contrato até Outubro
Restaurante Castro da Cola
Local: Castro da Cola
Concelho de Ourique
castrodacola.gestao@gmail.com

Funcionário(a) para Churrasqueira /
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:
geral@formacaosul.pt

Preparador/Lavador de Automóveis Beja (M/F)
•

Preparador/Lavador de Automóveis - Beja
Vem fazer parte da nossa equipa!
Procuramos pessoas dinâmicas e que tenham gosto pelo
sector automóvel.
Perfil:
- Experiência na Preparação e Lavagem de viaturas;
- Conhecimentos de Mecânica;
- Disponível, dinâmico e que tenha gosto pelo trabalho em
equipa.
- Conhecimentos informáticos na ótica do utilizador;
- Carta de condução de ligeiros;

Oferece-se:
- Integração numa empresa sólida;
- Remuneração em função da experiência demonstrada;
- Regalias em vigor na empresa.
Nota: Apenas serão chamados os candidatos que tenham
experiência efetiva.
Enviar candidaturas para:
recursos.humanos@motorpor.pt

Empregada de Quartos (M/F)
•

•

Herdade da Malhadinha Nova, S.A.

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"

Recruta-se Formador/a para Santana
da Serra - 10006 - Ética e
Deontologia
•

•
•

•
•

Mutação - Consultoria, Estudos e Serv. Formação

16-5-2021
Ref: 7396153

Beja
Educação / Formação

•
•

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:
10006 - Ética e Deontologia na organização do trabalho em
equipa
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

Professores de AEC AEBeja
•

•
•

•
•

Edugep

16-5-2021
Ref: 7357410

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
- Atividade Física e Desportiva
- Artes
Para horário de 5 horas semanais das 16h às 17h
Envio do CV para
recrutamento@edugep.pt

Colaborador para ajudante de sala
ou copa de restaurante
•

•
•

•
•

Restaurante O Celeiro

15-5-2021
Ref: 7406567

Beja
Restauração / Bares / Pastelarias

Detalhe da Oferta:

Restaurante celeiro Castro Verde entradas
Precisa de ajudante de cozinha email
anasaores_celeiro2002@hotmail.com

Pedreiros- Alvito
•

•
•

•
•

Elitecofra-Construções, Lda.

15-5-2021
Ref: 7405580

Beja
Construção Civil

Detalhe da Oferta:
Estamos a recrutar:
- PEDREIROS
Para Alvito
Obra com alojamento
Para se candidatar envie o cv para
geral@elitecofra.pt
ou contacte +351 935 649 874

Profissional Polivalente /
Multifuncional (M/F)
•

Estamos neste momento a necessitar de um prestador de
serviços polivalente em São Martinho das Amoreiras.
Caso esteja interessado em prestar este serviço por
tarefa/projeto, por favor poderá nos contactar até dia 31 de
Maio de 2021.
Local: São Martinho das Amoreiras e/ou Monte Sahaja (Monte
dos Folhados)
Perfil:
Manutenção e reparações como: desentupir lavatórios,
instalar máquinas de lavar, pintura de casa interior/exterior,
colocar prateleiras, etc
Reparar ou instalar canalizações
Necessitamos de um prestador multitarefas
Experiência com eletricidade (optativo)
Experiência como Mecânico (optativo)
Cada projeto pode ser apenas umas horas ou dias,
dependendo das tarefas/projetos a serem realizados
Com empresa ou actividade aberta para creditar as horas
trabalhadas
Para se candidatar como prestador de serviços enviar um
email:
amshr.pt@gmail.com

Indicar a experiência nas áreas apresentadas, caso seja empresa os trabalhos
já realizados.
Exemplo: Phillip - experiência como Pintor - 5 anos
Obrigada
Equipa RH - Monte Sahaja

Pedreiros- Beja
•

•
•

•
•

Elitecofra-Construções, Lda.

15-5-2021
Ref: 7405589

Beja
Construção Civil

Detalhe da Oferta:
Estamos a recrutar:
- PEDREIROS
Para Beja
Obra com alojamento
Para se candidatar envie o cv para
geral@elitecofra.pt
ou contacte +351 935 649 874

Colaborador para Serviços
Jardinagem (M/F)
•

Estamos neste momento a necessitar de um prestador de
serviços na área de Jardinagem em São Martinho das
Amoreiras.
Caso esteja interessado em prestar este serviço por
tarefa/projeto, por favor poderá nos contactar até dia 31 de
Maio de 2021.
Local: São Martinho das Amoreiras e/ou Monte Sahaja (Monte
dos Folhados)
Perfil:
Alguns dos serviços que necessitamos:
Plantação de árvores
Pequenos trabalhos de Jardinagem
Manutenção de jardins
Desmatação (optativo)
Poda (optativo)
Capaz de levantar e mover objetos mais pesados - árvores de
grande porte (p. Ex: oliveiras)
Cada projeto pode durar 2 a 3 semanas e ou ser 3 a 5 dias
numa semana, dependendo das tarefas/projetos a serem
realizados
Com empresa ou actividade aberta para creditar as horas
trabalhadas

Para se candidatar como prestador de serviços enviar um
email:
amshr.pt@gmail.com

Casal para exploração agrícola
•

Luis Couto

•
•

15-5-2021
Ref: 7415272

•
•

Beja
Agricultura / Florestas / Pescas

Detalhe da Oferta:
Precisa-se casal para exploração agricola de caprinos de leite e
bovinos de carne. O trabalho do senhor é trabalho efetivo o da
senhora é a meio tempo onde também poderá fazer mais
trabalhos fora do acordo inicial onde a remuneração do mesmo é
pago com um valor superior ao do salário mensal.Dá-se boas
condições de trabalho, habitação com sala equipada com uma
salamandra, cozinha com esquentador,frigorífico.e fogão, um
quarto e uma casa de banho.As despesas da habitação com
água, luz e tv cabo são da exclusiva responsabilidade da entidade
patronal.Para mais informações contatar pelo telefone 964045197.

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

Empregado(a) de Refeitório (M/F) Beja
•
•

A Triangle Solutions, empresa multinacional especialista em
Gestão de Recursos Humanos, encontra-se a recrutar para
prestigiado cliente no sector de restauração colectiva,
Empregado de Refeitório para projeto localizado em Valença.
Funções:
- Ajudar na preparação das refeições;
- Proceder à disposição e higienização do refeitório;
- Empacotar e colocar todos os utensílios egéneros
necessários ao serviço;
- Assegurar que os locais de confecção estejam conforme as
normas de higiene em vigor na empresa.
Requisitos:
- Experiência anterior em funções similares
(preferencialmente);
- Facilidade de deslocação;
- Disponibilidade de horários e folgas rotativas;
- Disponibilidade imediata.
Oferecemos:
- Vencimento compatível com a função.
Se considera ter o perfil que procuramos, não hesite e
candidate-se, enviando o seu CV com o assunto "Empregado
de Refeitório (M/F) - Beja" para
info@trianglerrhh.pt

Ajudante de cozinha (M/F) – Beja
•

A TIMING, Empresa de Trabalho Temporário e Gestão de
Recursos Humanos, com delegações de Norte a Sul de Portugal,
encontra-se a recrutar para Unidade Hoteleira no Beja:
Ajudante de Cozinha (M/F)
Descrição da função:
- Preparação de alimentos;
- Empratamento e serviços finais;
- Cumprimento dos standards de exigência definidos pela
empresa.
Selecionamos candidatos com os seguintes requisitos:
- Experiência na área;
- Capacidade de trabalho e organização;
- Sentido de responsabilidade e espírito de iniciativa;
- Elevados padrões de higiene e segurança alimentar;
- Disponibilidade para trabalhar por turnos;
- Disponibilidade imediata.
Se preenche os requisitos, envie a sua candidatura para:
lisboa@timing.pt

Repositor(a) / implementador(a) para
superfícies comerciais - Beja
A Eurofirms, Multinacional Espanhola de Recursos Humanos, há
vinte anos que é uma referência de qualidade no Sector dos
Recursos Humanos. Neste momento, está a recrutar repositor(a)
e/ou implementador(a) para superfícies comerciais.
PERFIL:
• Experiência profissional em funções semelhantes;
• Conhecimentos da área do retalho;
• Responsável, dinâmico, pro ativo, rigor;
• Boa capacidade de comunicação;
• Disponibilidade e flexibilidade horária;
• Capacidade de trabalho em equipa.
LOCAL:
Superfícies comerciais no distrito ainda a definir
HORÁRIO:
Part-time e/ou trabalhos pontuais
OFERECEMOS:
• Vencimento compatível com as funções;
• Possibilidade de trabalhar em equipa.
Caso preencha os requisitos e tenha interesse na vaga, por favor
envie o seu CV atualizado para
candidaturaslisboacentro@eurofirms.com
com a REFERÊNCIA: Rep_Beja

Eurofirms Trabalho Temporário Lda.
Alvará nº 712/13 de 17 de Julho

Fiel de Armazém (m/f)
•

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 “Fiel de armazém” para
recrutamento@malhadinhanova.pt

