Ofertas de emprego semana de 24 a 28 de maio 2021

Encarregado de armazém
•

O candidato deverá de ter capacidade para desempenhas
as seguintes funções;
-Coordenar as operações diárias de armazém
-Pró-activo
-Dinâmico
-Grande capacidade de organização
-Grande capacidade analítica
-Gestão de inventários
-Pontual
-Assíduo
-Conhecimentos Excel
-Conhecimentos Inglês e Espanhol
-Carta de ligeiros
Contrapartidas: vencimento acima da média+ prémios
produtividade/ pontualidade/ assiduidade.
Enviar CV para:

recrutamento.beja.2021@gmail.com

Administrativo/a
•

O candidato/a deverá de estar apto a desempenhar as
seguintes funções/ conhecimentos;
-Boa capacidade de organização
-Boa capacidade analítica
-Atendimento de clientes/ fornecedores
-Experiência em Excel/ Word (preferencial)
-Conhecimentos de Inglês/ Espanhol (preferencial)
-Espírito de equipa
-Carta condução ligeiros
Vencimento acima da média de acordo com a função.
Enviar CV para:
recrutamento.beja.2021@gmail.com

Precisa-se Armadores de Ferro (M/F)
para Serpa/Moura
•

GR4PT, SA

•
•

23-5-2021
Ref: 7423785

•
•

Beja
Construção Civil

Armadores(as) de Ferro 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)

Técnico de Tesouraria (m/f) - Beja
•

A De Prado é uma empresa ligada ao setor agrícola, sedeada
em Beja, e onde a qualidade do azeite, azeitona de conserva e
amêndoa é reconhecida internacionalmente. Nesta fase de
expansão, pretendemos reforçar o nosso Departamento de
Tesouraria com um Técnico de Tesouraria (m/f), que terá
como principais responsabilidades o planeamento,
coordenação e monitorização das tarefas inerentes aos
processos contabilísticos, fiscais e administrativos da
empresa.
Responsabilidades:
- Contabilização de movimentos de bancos ERP Primavera
- Elaboração de reconciliações bancárias
- Análise e monotorização de contas correntes de clientes e
fornecedores
- Controlo de contas a receber
- Controlo de contas a pagar
- Processos administrativos relacionados com a área
Perfil:
- Formação Superior em Contabilidade ou Gestão (fator
preferencial);
-Experiência Profissional na área
-Bons Conhecimentos de Excel
-Conhecimentos ERP Primavera
-Excelente Capacidade de Analise e Organização
-Dinamismo, Proatividade, Autonomia, Boa capacidade de
comunicação e trabalho em equipa
-Disponibilidade Imediata
Os interessados deverão enviar o Curriculum Vitae atualizado
para
rhumanos@deprado.eu

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

Mineiros (Mina subterrânea)
•

•
•

•
•

TRS Staffing Solutions

23-5-2021
Ref: 7422406

Beja
Indústria / Produção

Detalhe da Oferta:

Experiência Mínima
- Experiência na indústria mineira
- Experiência de desenvolvimento subterrâneo
- Entre 2 a 3 años de experiência em Minas subterrâneas
Enviar Cv a
jessica.duenha@trsstaffing.com

Técnico de Turismo Hoteleiro (
Recepção)
Requisitos:
- Formação superior em Gestão Hoteleira ou similares;
- Experiência profissional na função (mais de 2 anos
preferencial);
- Conhecimentos de MSOffice e de aplicações informáticas Host,
Artsoft entre outros;
- Domínio da Língua Inglesa (factor obrigatório);
- Facilidade de comunicação e relacionamento interpessoal;
- Capacidades de organização;
- Espírito de iniciativa e capacidade trabalhar com autonomia e
tomada de decisões;
Oferece-se:
- Residência em Guesthouse da empresa;
- Remuneração e outros fringe benefits de acordo com
experiência profissional comprovada;
- Possibilidade de progressão na carreira profissional;
- Ambiente de trabalho jovem e dinâmico;

Caso reúna os requisitos apresentados e demonstre interesse na
oferta, envie candidatura acompanhada de CV para:
recrutamento@malhadinhanova.pt
indicando no assunto "Técnico de Turismo Hoteleiro ( Recepção)"

Motorista Pesados / Manobrador
Maquinas (F/M)
•

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

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

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

Coordenadora Pedagógica /
Psicóloga - Beja
•

O Grupo IFT está a recrutar Coordenadora Pedagógica, para
centro de formação localizado em Beja.

Requisitos:
- Residência no concelho
- Disponibilidade imediata
- Experiência profissional na atividade formativa comprovada
- Membro efetivo da Ordem dos Psicólogos
- Dinamismo
- Proatividade
- Espirito de equipa
Enviar mail com CV para
recrutamento@grupoift.pt
, indicando no assunto a seguinte referência "CP_BJ".

Empregado de mesa para conceito
Farm to Table
•

•
•

•
•

Craveiral Farmhouse

22-5-2021
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

