OFERTAS EMPREGO SEMANA 14 A 18 JUNHO 2021

Operador(a) Fabril - Beja
A De Prado Portugal é uma empresa ligada ao setor
agroindustrial, referência na produção e transformação de
azeitona e amêndoa. O crescimento sustentado que a empresa
tem tido ao longo dos últimos anos implica o reforço constante
da estrutura. Na fase atual, pretendemos reforçar a nossa equipa
industrial com Operadores Fabris .
Responsabilidades:
- Operacionalização de tarefas diretamente relacionadas com a
amêndoa, nomeadamente, receção e tratamento da
amêndoa, manutenção e higienização dos espaços.
Requisitos:
- Experiência em funções similares (preferencial);
- Flexibilidade de horário;
Caso corresponda ao perfil envie-nos o seu CV para
rhumanos@deprado.eu

Assistentes de Contact Center (m/f) Outbound - área da Aviação e do
Turismo - Beja
•

Na Intelcia, player global de sucesso há 20 anos, em 16 países,
asseguramos as condições para atrair, acolher e desenvolver o
talento numa cultura de pertença, positiva, inspiradora de
evolução contínua!
Estamos a recrutar para vaga de emprego em Beja!
Função: Assistentes de Contact Center (m/f) - Outbound - área da
Aviação e do Turismo
Missão:
- Realização de contactos de customer delight;
- Pedido de consentimento para futuros contactos;
- Inscrição de novos passageiros no Programa de Milhas;
- Venda de serviços complementares;
- Realização de campanhas de outbound para apresentação de
promoções, vendas e renovação de serviços.
Perfil:
- Habilitações ao nível do 12º Ano;
- Conhecimento de informática (ótica do utilizador);
- Experiência em Contact Center e atitude comercial;
- Escuta ativa e capacidade de argumentação/persuasão;
- Resiliência e proatividade;
- Computador e Internet para trabalho remoto (tendo em conta a
pandemia).
Idiomas Obrigatórios:
- Português - Inglês;
- Português - Francês;

- Português - Espanhol;
- Português - Alemão.
(Se não se enquadrar numa das opções indicadas, a sua
candidatura não será considerada)
Oferecemos:
- Formação inicial remunerada;
- Contrato de trabalho;
- Vencimento Base (675 €) + Subsídio de Alimentação + Subsídio
de Férias e Natal;
- Prémio mensal de Desempenho (até 300 €);
- Seguro saúde (a partir de 6 meses de contrato);
- Estabilidade profissional, bom ambiente de trabalho e
perspetiva de progressão na carreira.
Horários: Full-Time de Segunda a sábado entre as 13h e as 23h
com folgas mistas
Local de trabalho: Beja
Envia já candidatura à oferta de emprego, com o Curriculum
Vitae, para
recrutamento.coimbra@intelcia.com
e referência Recrutamento ATO BEJA
Na Intelcia, o teu sucesso é a nossa paixão!
#Intelcia #ProudtobeIN #WeDreamWeCareWeDo #BeGreatTogether

Assistente Contact Center Outbound
(m/f) - Aviação e Turismo - Beja
•

Como player global de outsourcing, a INTELCIA tem vindo a
combinar talento, tecnologia e processos há 20 anos para
oferecer um serviço e competências à medida dos padrões
internacionais aos seus clientes em todo o mundo. O grupo
oferece assim uma oferta global e multi-sectorial baseada em
4 áreas de soluções: Customer Relationship Management,
Soluções TI, Business Process Outsourcing e Serviços
Digitais.
Presente em 14 países de África, Europa e Américas, o grupo
emprega actualmente mais de 18.800 colaboradores em 40
centros operacionais, tanto directamente como através de
parceiros.
Recrutamos atualmente:
Assistente Contact Center Outbound (m/f) - Área de Aviação
e Turismo - para entrada imediata!
Missão:
- Realização de contactos de customer delight;
- Solicitação de consentimento para futuros contactos;
- Inscrição de novos passageiros no Programa de Milhas;
- Venda de serviços complementares;
- Realização de campanhas de outbound para apresentação
de promoções, vendas e renovação de serviços.
Perfil:
- 12º Ano;
- Computador e Internet para trabalho remoto (tendo em
conta a pandemia);
- Conhecimentos de informática na ótica do utilizador;
- Experiência em Contact Center e perfil comercial;
- Escuta ativa e boas competências de
argumentação/persuasão;
- Resiliência e proatividade;
Idiomas Obrigatórios:
- Português - Inglês;
- Português - Francês;
- Português - Espanhol;

- Português - Alemão.
(Se não se enquadrar numa das opções indicadas, a sua
candidatura não será considerada)
Oferta:
- Formação inicial remunerada;
- Contrato de trabalho;
- Vencimento Base (675 €) + Subsídio de Alimentação +
Subsídio de Férias e Natal;
- Prémio mensal de Desempenho (até 300 €);
- Seguro saúde - ao fim de 6 meses de antiguidade;
- Estabilidade profissional, bom ambiente de trabalho e
perspetiva de progressão na carreira.
Carga Horária:
40 horas/semana (8h/dia)
Horários:
Segunda-feira a Sábado entre as 13h e as 22h com folgas
mistas
Local de trabalho:
Beja
Envie o seu CV para
recrutamento.portugal@intelcia.com
com a referência Aviação_OUT_Beja
Na Intelcia, o teu sucesso é a nossa paixão!
#Intelcia #ProudtobeIN #WeDreamWeCareWeDo #BeGreatTogether

Ass Comercial (M/F) Saúde Materna
•

Referência: 0000027181
Empresa:
Estamos atualmente em processo de recrutamento de
Ass Comercial (M/F) para integração direta na empresa nossa
cliente, de referência na área da Saúde
Descrição:
Terá como missão:
Contacto com clientes (via email, telefone, presencial e outras
plataformas) que entram em contacto com o objetivo de obterem
mais informações:
- Apresentação da empresa;
- Apresentação dos serviços e produtos tendo em vista a sua
comercialização;
- Acompanhamento e fidelização dos clientes ao longo de todo o
processo;
- Esclarecimento de dúvidas;
Dinamizar eventos on-line e presenciais (workshops e
formações);
Efetuar visitação médica se necessário

Requisitos:
Principais requisitos:
- Formação académica na área das ciências da saúde, biologias
ou similares;
- Gosto pelo contacto com o público;
- Apresentação cuidada e ter facilidade em criar empatia com
diferentes interlocutores;
- Entusiasta, gostar de fazer ações de formação,
dinamizar eventos on-line e presenciais;

- Disponibilidade para trabalhar em pós-laboral e fins de semana
quando se justifique;
- Carta de Condução;
- Orientação para resultados e objetivos;
- Disponibilidade Imediata.

Oferta:
Condições:
- Integração direta em empresa sólida com equipa jovem;
- Possibilidade de progressão mediante realização de objetivos;
- Formação inicial e contínua;
- Package Salarial composto por Salário Base subsídio de
alimentação prémios de produtividade viatura computador
telemóvel e flexibilidade no horário de trabalho;
- Entrada imediata.
Horário: 09h/18h
Folgas: FDS
Local: Beja
Junte-se a nós e desperte o seu talento!
Talenter - Futuring you!

Responda a esta oferta em: https://www.talenter.com/pesquisa/

Distribuidor (m/f) - Beja
•
•

Fundada em Espanha em 1987, a Telepizza é uma marca líder
na entrega de pizzas.
Tem mais de 30 anos de história, proporcionando momentos
de felicidade, a qualquer hora, em qualquer lugar.
Descrição do trabalho
Estamos à procura de distribuidores! Uma posição muito
importante na Telepizza, uma vez que são responsáveis pela
entrega das nossas pizzas.
Se tem carta de condução, disponibilidade para trabalhar no
mínimo 10 horas por semana e gosta de proporcionar
momentos de felicidade, queremos conhecê-lo.
•

Oportunidade de crescimento: encorajamos o crescimento
dentro da empresa. Sabia que vários dos nossos gestores
começaram como distribuidores?
Flexibilidade: oferecemos a oportunidade de combinar
o trabalho com os seus estudos (ou outras atividades),
acreditamos e encorajamos o equilíbrio entre trabalho e vida
pessoal.
Um local de trabalho próximo da sua casa, para que tenha a
maior comodidade.
Deve no minimo 18 anos de idade.
Deve ter licença de condução de motas ou carta de condução
Portuguesa.
2,500 ¤ - 10,000 ¤
Os interessados nesta oportunidade deverão visitar este
site: https://empregos.telepizza.bizneo.com/jobs/distribuidorm-f-beja?utm_source=Net-Empregos

Servente (M/F)
•

•
•

•
•

Specifying Dynamics Engenharia e Construção, Lda

13-6-2021
Ref: 7470178

Beja
Construção Civil

Detalhe da Oferta:
A SD 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'

Técnico de Manutenção (m/f) - 2
vagas - Ref. 27/AgdA/2021
•

Perfil:
• Formação académica: Habilitações académicas mínimas ao
nível do 12.º ano;
• Disponibilidade para trabalhar em regime de prevenção;
• Experiência de, pelo menos, 3 anos em funções relevantes;
• Carta de condução de veículos ligeiros.
Principais responsabilidades:
• Executar as intervenções de manutenção dos equipamentos
elétricos, eletrónicos, mecânicos e eletromecânicos e das
instalações da empresa;
• Efetuar a inspeção e a verificação do estado de
funcionamento e conservação dos equipamentos e das
instalações;
• Acompanhar as prestações de serviço e apoiar a gestão dos
respetivos contratos;
• Recolher e compilar a informação sobre a atividade da área
e contribuir para a emissão de pareceres e elaboração de
relatórios.
Local de Trabalho:
• Grândola - com intervenção entre Alcácer-do-Sal, Arraiolos,
Grândola, Montemor-o-Novo, Santiago-do-Cacém
e Vendas Novas – 1 vaga.
• Beja - com intervenção entre Aljustrel, Alvito, Beja, Cuba,
Viana do Alentejo, Vidigueira – 1 vaga.
Oferta:
• Excelente oportunidade de integração num grupo de
referência com um projeto desafiante.
• Enquadramento na tabela salarial da empresa.
Os interessados deverão enviar a sua candidatura, até ao dia
27 de junho, acompanhada de Curriculum Vitae detalhado,
para o endereço de e-mail
rh.agda@adp.pt

Empregada de limpeza / copa
•

•
•

•
•

Quinta do Quetzal

13-6-2021
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

Responsável de Armazém /
Manutenções (BEJA)
•

Requisitos:
- Habilitações académicas mínima ao nível do 12º ano.
- Receber, conferir e registar a entrada e saída de
mercadorias.
- Efetuar inventários de existências e efetuar
as encomendas a fornecedores necessários à reposição de
"stocks".
- Efetuar a venda e entrega de produtos ao cliente,
substituição e manutenção de equipamentos de segurança.
- Efetuar manutenções de Equipamentos
de Segurança (extintores, carretéis)
- 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 na área.
- Experiência no Atendimento ao Cliente.
- Experiência na Gestão de Armazém / Stocks.
- Conhecimentos de ERP Primavera.
- Conhecimentos de Equipamentos de Eletricidade.
- Vontade de trabalhar e aprender.
- Capacidade de organização, iniciativa e resistência ao
stress.
Oferecemos:
- Formação inicial e contínua na área de atuação da empresa.
- Trabalho com remuneração base e prémios.
- Remuneração base de acordo com experiência.
- Oportunidade de evolução profissional;
Carga horária:
- 40 Horas semanais.
Os interessados devem enviar o curriculum vitae com
fotografia, para
rh@beja.previgarb.com

Colaborador para Serviço de Mesa
•

RESTAURANTE EM BEJA
Horário:
Folga 1 dia e meio por semana
FUNÇÃO:
Servir refeições e bebidas a clientes do restaurante. Executar ou
colaborar na preparação/arrumação da sala e arranjo das mesas
para as diversas refeições. Acolher e atender os clientes,
apresentar-lhes a ementa, dar-lhes explicações sobre os diversos
pratos e bebidas e anotar os pedidos.
Requisitos preferenciais, não obrigatórios:
- Dinamismo e boa apresentação
- Experiência anterior na função de empregado de mesa
- Bons conhecimentos de Vinhos
- Vontade de aprender
- Gosto por trabalhar em equipa
- Disponibilidade para trabalhar de imediato

Oferece-se
- Formação contínua
- Integração numa equipa dinâmica
- Remuneração compatível com a função e carga horária
Enviar CV para:
restaurante.beja.recrutamento@gmail.com

Empregado de Mesa c/ alojamento
•

A Randstad recruta para herdade especializada em Country
House & Spa empregados de mesa com alojamento com
perspetivas de estabilidade profissional e integração directa
no cliente.
descrição da função/job description
- Assegurar serviço à mesa nos pequenos-almoços, almoços
e jantares
- Prestar um atendimento ao público adequado ao contexto

requisitos/requirements
- Experiência na função (muito valorizado)
- Conhecimentos de inglês
- Aparência cuidada

oferta/offer
- Alojamento
- Contrato temporário de curta duração e posterior oferta de
contrato estável directamente com cliente, havendo
possibilidade de actualização salarial conforme avaliação da
categoria profissional 1ª, 2ª ou 3ª.
Vencimento base 739? subsídio de alimentação em espécie
SF e SN.
para se candidatar/to apply
https://www.randstad.pt/emprego/RS-2021-99410

Operador / Promotor Feira do Livro Beja
•

A BeChosen está a recrutar, para empresa cliente, equipas de
Operadores / Promotores para Feira do Livro de Beja
Datas: 19, 20 e 28 de Junho
Horário: Das 10h às 19h ( com uma hora de pausa)
Local: Beja
Tarefas:
Os Operadores / Promotores de Loja participarão em duas
fases: Montagem e Desmonstagem.
A montagem da feira envolve desempacotar os livros,
preparar a sua exposição, etc., e, pós-feira, a desmontagem
consiste em empacotar novamente os livros e fazer
verificações.
Requisitos:
- Responsabilidade e empenho;
- Vontade de trabalhar;
- Disponibilidade para os 3 dias de trabalho (mandatório)
Perfil:
- Pró-ativo;
- Responsável e empenhado;
- Assiduidade/pontualidade;
- Capacidade de organização;

Os interessados devem enviar CV para:
recrutamento@bechosen.com

Por favor, referir vaga de emprego a que se candidatam (Feira do Livro de
Beja)

Empregado de Mesa e Balcão
•

O Tennis Courts Club é um Restaurante situado na Cidade de
Beja, aberto há pouco mais de 8 anos como tal, mas que
existe há mais de 20. Nestes ultimos 8 anos tem vindo a
sofrer melhorias significativas com vista a crescer de forma
sustentável, tornando-se um marco de referência na cidade.
A evolução do nosso espaço ao longo destes anos, baseada
em fatores bastante sólidos e visando sempre o bem estar
não só dos nossos clientes, mas também dos nossos
colaboradores, permitiu elevar o restaurante para um patamar
sólido de consistência, qualidade e notoriedade no mercado.
Neste momento queremos reforçar a nossa equipa de
Empregados de Mesa. Procuramos pessoas com, no minímo,
2 anos de experiência na função, fluentes em Português e
Inglês, dinâmicas, responsáveis e disponíveis.
Oferecemos a integração numa equipa jovem e dinâmica,
num Restaurante com muito potencial e uma remuneração
compatível com a função.
Se achas que és essa pessoa, envia o teu CV para
nunojardinha@sapo.pt

Só iremos responder a quem cumpra os critérios exigidos.

Empregada de Limpeza (m/f) - Beja
•

•
•

•
•

De Prado Portugal, SA

12-6-2021
Ref: 7455045

Beja
Limpezas / Domésticas

Detalhe da Oferta:

Pretendemos um/a profissional com o seguinte perfil:
- Gosto pela função e pela área;
- Sentido de responsabilidade, assiduidade e pontualidade;
- Organizada e proativa;
- Disponibilidade imediata;
- Carta de condução;
- Flexibilidade de Horário;
Caso esteja interessado envie o currículo para:
rhumanos@deprado.eu

Técnico de Manutenção IndustrialCasa Alta Sociedade Transformadora
de Bagaços, Lda
•

Casa Alta - Soc Transformadora de Bagaços Lda

•
•

Beja
Conservação / Manutenção / Técnica

Detalhe da Oferta:
A Casa Alta opera no sector oleíco desde 2009. Situada numa
zona agrícola, rodeada por produtores de azeite, a fábrica visa a
valorização dos resíduos dos lagares para posterior exportação.
Actualmente com uma equipa jovem e motivada, a empresa está a
em expansão através da construção de uma nova unidade com
tecnologia de ponta que envolve um grande investimento.
Procuramos pessoas do sexo masculino com as seguintes
referências:
Capacidade trabalho em equipa;
Conhecimentos mecânicos/elétricos
Dinanismo;
Destreza física;
Viatura própria;
Oferecemos:
Contrato de trabalho direto com a empresa;
Vencimento base de € 800,00;
Enviar CV para:
casa.alta.lda@gmail.com
Subsidio de refeição;

Contabilista Alentejo
Procuramos um CONTABILISTA (M/F) para reforço de equipa para
os seus escritórios.
ESTÁGIO PROFISSIONAL ou CONTRATO

Perfil desejado
Capacidade de liderança;
Organizado, metódico e com elevado sentido de
responsabilidade;
Boa capacidade de relacionamento interpessoal e trabalho em
equipa;
Experiência em gabinete de contabilidade (valorizado);
Conhecimentos em Excel;
Conhecimento e domínio do software Primavera;
Conhecimentos de inglês e espanhol (valorizado)
Licenciatura em Contabilidade (ou semelhante) (valorizado);
Inscrição na OCC (valorizado).
Oferecemos:
Uma boa oportunidade para o seu desenvolvimento profissional.
Estágio Profissional ou Contrato a tempo inteiro.
Remuneração adequada à experiencia.
Candidaturas:
Envio de CV c/ foto em formato curriculum vitae europass e carta
de motivação para o e-mail
controloeficiencia@gmail.com
com indicação de referência a que se candidata - Escritórios de Beja: ref.Beja;
Escritórios de Odemira: ref.Odemira
As candidatura serão tratadas de forma confidencial.

Servente - Ferreira do Alentejo
•

•
•

•
•

Tecnovia, S.A.

14-6-2021
Ref: 7323721

Beja
Construção Civil

Detalhe da Oferta:

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.

