OFERTAS DE EMPREGO DE 21 A 25 DE JUNHO DE 2021

Farmacêutica/o para Beja
Somos uma farmácia situada no centro de Beja, estamos a
recrutar uma/um Farmacêutica/o com o seguinte perfil:
- Licenciatura, Mestrado em Ciências Farmacêuticas ou
equivalente com carteira profissional ativa na Ordem dos
Farmacêuticos;
- Elevada capacidade de comunicação e argumentação;
- Elevado grau de responsabilidade, rigor e autonomia;
- Dinamismo e proatividade;
- Elevada capacidade de relacionamento interpessoal e espírito
de equipa;
- Gosto por trabalhar por objetivos e forte orientação para os
resultados;
- Bons conhecimentos de informática;
Oferecemos:
- Possibilidade de integração numa equipa jovem e dinâmica;
- Formação continua;
- Remuneração compatível com a experiência demonstrada;
- Contrato de trabalho sem termo;
- Desafios e Oportunidades de desenvolvimento.
Envie-nos o seu curriculum para
farmacia.pacheco.beja@gmail.com

Cozinheiro/a horário completo.
•

•
•

•
•

Julio Artur Cruz Ramos Roriz

21-6-2021
Ref: 7493249

Beja
Restauração / Bares / Pastelarias

Detalhe da Oferta:

Cozinheiro/a com experiência.
Horário completo, jantares, incluindo fim de semana.
De preferência com inscrição no IEFP à mais de 3 meses.
Contacto:
cozinhadosinfantes@gmail.com

Servente (M/F)
•

Specifying Dynamics Engenharia e Construção, Lda

•
•
•

Beja
Construção Civil

A Specifying Dynamics - Engenharia e Construções, Lda.,
encontra-se atualmente em processo de recrutamento,
Servente (M/F) – Almodôvar
Perfil:
Sentido de responsabilidade;
Assíduo;
Pontual;
Capacidade de trabalhar em equipa;
Disponibilidade total e imediata.
Condições:
Vencimento base de acordo com a função + Subsídio de
Alimentação;
Contrato de Trabalho a tempo inteiro;
Entrada imediata;
Se reúne os requisitos do perfil acima, ligue para 913784075 ou
913281751, ou por e.mail 'paulo.catalo@africasafaripark.pt'
'rute.lopes@sdconstrucoes.pt'

Operador de Lagar (m/f)
•

•
•

•
•

Abraço Apetecível

21-6-2021
Ref: 7493594

Beja
Indústria / Produção

Detalhe da Oferta:

Somos uma empresa, situada em Baleizão, e procuramos alguém
para realizar trabalhos como operador de lagar .
Tarefas a desempenhar:
Controlo dos equipamentos e entrada de matérias prima, recolha
de amostras, carrego de cisternas, limpezas, etc, etc.
O horário de trabalho será por turnos e deverá possuir viatura
própria para se deslocar até às instalações de trabalho.
Precisamos de uma pessoa dedicada e com vontade de aprender.
Caso tenha interesse envie email para:
laboratorio@rabadoa.pt

Trabalhadores para Mina
Subterrânea no sul de Portugal.
•

TRS Staffing Solutions

•

Selecciomanos profissionais para incorporação projeto de Mina
Subterránea no sul de Portugal.
Estamos a contratar:
- Gestores de turnos ( chefe de turno)
- Motorista de caminhão
- Operadores de LHD
- Trabalhadores Mineiros
- Operadores de Chumbo e Bolter
- Eletricista de Equipamentos Industriais.
- Mecânico de equipamentos pesados mineiros (m/f)
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

INFOMERCADO recruta
colaboradores para estudo de
Cliente Mistério [Beja]
•

INFOMERCADO - Estudos e Avaliação de Mercado S.A

•

21Zonas: Beja

Procuramos colaboradores com o seguinte perfil:
- forte sentido de responsabilidade;
- atenção ao detalhe e rigor;
- elevada capacidade de comunicação
- residência na zona indicada;
- acesso e conhecimento de meios informáticos (Internet e
Excel);

Candidatos(as)deverão enviar Curriculum Vitae via e-mail
para
recrutamento@infomercado.pt

Trabalhador Não Especializado
•

•
•

•
•

Ambigroup, S. G. P. S., S. A.

21-6-2021
Ref: 7491162

Beja
Indústria / Produção

Detalhe da Oferta:

Empresa Ambigroup Resíduos Resíduos em Beja procura
trabalhador para o exercício de funções indiferenciadas (cargas e
descargas, triagem de materiais, limpezas).
Disponibilidade para deslocações para trabalhos em clientes
externos.
Salário 675€ + S.A.
Os interessados devem enviar C.V. para:
marta.calixto@ambigroup.com

Recrutamos Despenseiro (a) A para
Beja
•

A AC Consulting encontra-se a recrutar Despenseiro (a) A para
Cliente em Beja.
Funções
- Receção de mercadorias;
- Separação/Picking das Encomendas;
- Organização de mercadorias;
- Controlo de stocks.
Perfil
- Documentos válidos para trabalhar em Portugal - Título de
Residência ou Cartão de Cidadão (Obrigatório);
- Experiência anterior na função (Preferencial);
- Conhecimentos da Indústria Alimentar;
- Forte dinamismo e polivalência;
- Sentido de responsabilidade e espírito de equipa;
- Carta de Condução (Preferencial);
- Disponibilidade para horário de 2ªf a 6ªf das 08h às 17h
(Obrigatório);
- Disponibilidade Imediata.
Oferta
- Contrato de trabalho;
- Remuneração + Subsídios;
- Possibilidade de integração na empresa cliente.
Se tiver interesse e disponibilidade mediante as condições
apresentadas, envie-nos a sua candidatura para
lisboa@acconsulting.pt

Recruta-se Cozinheiro(a) 3ª - Beja
•

Detalhe da Oferta:
A AC Consulting recruta Cozinheiro(a) 3ª para cliente em Beja.
Funções:
- Confecionar e preparar refeições, saladas e sobremesas;
- Supervisionar o bom funcionamento da cozinha e linha de
empratamento;
- Manter e seguir as normas do HACCP.
Perfil:
- Documentos válidos para trabalhar em Portugal - Título de
Residência ou Cartão de Cidadão (Obrigatório);
- Experiência anterior na função (Obrigatório);
- Disponibilidade para trabalhar de Quarta-feira a Domingo (com
possibilidade de ter um fim-de-semana de folga por mês) e no
horário das 08 às 17h;
- Forte capacidade de organização;
- Disponibilidade imediata.
Oferecemos:
- Contrato de Trabalho;
- Vencimento Base + Subsídios;
- Possibilidade de integração na empresa cliente.
Se tiver interesse e disponibilidade mediante as condições
apresentadas, envie-nos a sua candidatura para
lisboa@acconsulting.pt

Recrutamos Empregado de
Refeitório (M/F) em Part-time para
Beja
•

A AC Consulting encontra-se a recrutar Empregado(a) de
Refeitório em regime Part-time (4 horas) para Cliente em Beja.
Funções
- Auxílio na cozinha e copa;
- Empratamento.
Perfil
- Documentos válidos para trabalhar em Portugal - Título de
Residência ou Cartão de Cidadão (Obrigatório);
- Experiência anterior na função (Preferencial);
- Carta de Condução (Preferencial);
- Disponibilidade para horário de 2ª a 6ªf - 10 às 14h (Obrigatório);
- Disponibilidade Imediata.
Oferta
- Contrato de trabalho;
- Remuneração + Subsídios;
- Possibilidade de integração na empresa cliente.
Se tiver interesse e disponibilidade mediante as condições
apresentadas, envie-nos a sua candidatura para
lisboa@acconsulting.pt

Manobrador de Máquinas (M/F) Beja
•

•

Vertex

A Vertex – Agência de Emprego está neste momento a
recrutar Manobrador de Máquinas (M/F) para empresa cliente
na zona de Beja.
Requisitos:
Experiência comprovada na condução de escavadoras e
retroescavadoras
Ter certificado de máquinas de movimentação de terra (CAP)
Residência próxima de Beja
Facilidade de transporte
Disponibilidade imediata
Oferecemos:
Contrato de Trabalho com a Vertex
Remuneração de acordo com a experiência demonstrada
Candidate-se através do e-mail
candidaturas.leiria@vertexrh.pt
com a referência MANOBRADORBEJA Ou ligue para o 968943255 /
244213550.
Mais ofertas de emprego em www.vertexrh.pt

Empregado de Refeitório (m/f) Beja
•

•
•

•
•

ACEDE Empresa Trabalho Temporário, SA

21-6-2021
Ref: 7494526

Beja
Restauração / Bares / Pastelarias

Na Acede – Empresa de Trabalho Temporário, proporcionamos
oportunidades de emprego em diversas áreas de negócio e
soluções na gestão e valorização das pessoas.
Estamos neste momento com processo de recrutamento para
Empregada de Refeitório (m/f) para a zona de Beja.
40h/semanais - com horários e folgas rotativas
Função:
- Preparar os alimentos;
- Empratamento;
- Copa;
- Higienização do espaço de refeitório.
Requisitos:
- Experiência profissional na área (refeitório - preferencial);
- Carta de condução (obrigatório).
Envie-nos o seu currículo atualizado, colocando no assunto a
Ref.ª "RefeitorioBeja" para
ana.charraz@acede.pt

Empregados de Mesa 1º e 2º - Beja
•

A TIMING, Empresa de Trabalho Temporário e Gestão de
Recursos Humanos, com escritórios de Norte a Sul de Portugal,
encontra-se a recrutar Empregados de Mesa 1º e 2º na zona de
Beja.
Selecionamos candidatos com os seguintes requisitos:
- Experiência na função;
- Assiduidade e pontualidade;
- Dinamismo e pró-atividade;
- Boa apresentação e simpatia;
- Disponibilidade imediata;
- Transporte próprio ou residência na área (fator preferencial).
Se preenche os requisitos, envie a sua candidatura para
recrutamento27@timing.pt
ou pode ligar para 910112740 ou 289150150.
TIMING FARO
Visite-nos em www.timing.pt
TIMING
your time is now!

Copeiros – Beja
•

A TIMING, Empresa de Trabalho Temporário e Gestão de
Recursos Humanos, com escritórios de Norte a Sul de
Portugal, encontra-se a recrutar Copeiros
na zona de Beja.
Selecionamos candidatos com os seguintes requisitos:
- Experiência na função;
- 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;
- Transporte próprio ou residência na área (fator preferencial)
Se preenche os requisitos, envie a sua candidatura para
recrutamento27@timing.pt
ou pode ligar para 910112740 ou 289150150.
TIMING FARO
Visite-nos em www.timing.pt
TIMING
your time is now!

Trabalhadores agrícolas
•

•
•

•
•

ASF Portugal

20-6-2021
Ref: 7482061

Beja
Agricultura / Florestas / Pescas

Detalhe da Oferta:

Atlantic Sun Farms recruta Trabalhador Agricola (M/F) para a
zona de São Teotónio- Odemira.
Requisitos:
- Com ou sem experiência na função;
- Responsável, assíduo e dinâmico;
- Gosto pelo trabalho em equipa;
- Carta de condução (preferencial);
- Residência em São Teotónio ou arredores;
- Disponibilidade imediata;
Oferta:
- Salário base + Subsídio de alimentação. - Prop. Súbs. Natal +
Prop. Súbs. Férias.
recursos-humanos@atlanticsunfarms.com

Pedreiro para a Zona de Beja
•

•
•

•
•

Taipa Alentejo

20-6-2021
Ref: 7469515

Beja
Construção Civil

Detalhe da Oferta:

Precisa-se de colaborador para vaga de Pedreiro.
- Experiência comprovada na área (Pedreiro)
- Bom relacionamento interpessoal e capacidade de
comunicação;
- Dinamismo, assiduidade e pontualidade
- Carta de condução e transporte próprio
Oferece-se contrato de trabalho e remuneração compatível com o
cargo (60.00€/dia)
Envio de currículos para
taipalentejo@gmail.com

