Ofertas emprego semana de 28 de junho a 2 de julho

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

Padeiro ou ajudante de padaria
•

Procura-se padeiro ou ajudante de padeiro para padaria sediada
no Baixo-Alentejo (fronteira com Algarve).
Oferecemos alojamento.
Oferece-se alojamento em habitação familiar se for um casal,
temos trabalho para o casal.
Disponibilidade imediata
Contactos para:
anjosgregorio@gmail.com

911959385

Cozinheira(o) 2ª - Beja
•

GLOBALTEMP

•

A GLOBALTEMP, empresa de trabalho temporário, S.A., está no
momento a recrutar Cozinheira(o) de 2ª, para empresa cliente na
zona de Beja
Procuramos profissionais com o seguinte perfil m/f:
- Experiência na função;
- Facilidade de Deslocação;
- Disponibilidade Imediata.
Regalias:
- Horário de Trabalho: 2ªf. a Domingo, 2 folgas rotativas - 40 horas
semanais
- Entrada Imediata
Funções:
- Tarefas inerentes à função de Cozinheira(o);
- Gestão das Refeições;
- Limpezas e arrumação do espaço;
Poderá enviar o seu Currículo atualizado para:
comercial.lisboa@globaltemp.pt

Referência: Cozinheira(o) 2ª - Beja

Cozinheira(o) 3ª - Beja
•

GLOBALTEMP

•

A GLOBALTEMP, empresa de trabalho temporário, S.A., está no
momento a recrutar Cozinheira(o) de 3ª, para empresa cliente na
zona de Beja
Procuramos profissionais com o seguinte perfil m/f:
- Experiência na função;
- Facilidade de Deslocação;
- Disponibilidade Imediata.
Regalias:
- Horário de Trabalho: 2ªf. a Domingo, 2 folgas rotativas - 40 horas
semanais
- Entrada Imediata
Funções:
- Tarefas inerentes à função de Cozinheira(o);
- Gestão das Refeições;
- Limpezas e arrumação do espaço;
Poderá enviar o seu Currículo atualizado para:
comercial.lisboa@globaltemp.pt

Referência: Cozinheira(o) 3ª - Beja

Empregado(a) de Refeitório - Beja
•

GLOBALTEMP

•

A GLOBALTEMP, empresa de trabalho temporário, S.A., está no
momento a recrutar Empregado(a) de Refeitório, para empresa
cliente na zona de Beja.
Procuramos profissionais com o seguinte perfil m/f:
- Experiência na função (Cantinas/Refeitórios e Cafetarias);
- Facilidade de Deslocação;
- Boa Apresentação;
- Disponibilidade Imediata.
Regalias:
- Horário de Trabalho: 2ªf. a Domingo, 2 folgas rotativas - 40 horas
semanais
- Entrada Imediata
Funções:
- Tarefas inerentes à função de Empregada(o) de Refeitório;
- Atendimento ao Público;
- Limpeza e arrumação do espaço.
Poderá enviar o seu Currículo atualizado para:
comercial.lisboa@globaltemp.pt

Referência: Empregado(a) de Refeitório - Beja

Técnicos de Análises Clínicas - Beja
•

A ManpowerGroup, empresa líder em Recursos
Humanos pretende recrutar Técnicos de Análises Clínicas,
para integrar prestigiado cliente no distrito de Beja
Requisitos:
- Licenciatura na área de ciências Biomédicas Laboratoriais
ou similar;
- Cédula profissional válida pelo ACSS (Requisito
obrigatório);
- Com ou sem experiência na função;
- Dinâmico e responsável;
- Saber gerir o tempo;
- Disponibilidade imediata;
Oferta:
- Contrato direto com o cliente;
- Bom Ambiente de trabalho;
- Remuneração base + Subsídio de alimentação + Seguro de
saúde

Horário de trabalho:
- Full Time
Local de Trabalho: Cuba
Se reúne os requisitos para a função, envie-nos o
seu Curriculum Vitae atualizado para
rita.ferreira@manpower.pt
, com a referência "Técnicos de Análises Clínicas - Beja"

Contabilista (M/F)
•

•
•

•
•

BRIBEJA, LDA

27-6-2021
Ref: 7508528

Beja
Contabilidade / Finanças

Detalhe da Oferta:
Formação superior em Contabilidade e/ou Gestão de empresas
Experiência de pelos menos 2 anos em contabilidade
Forte sentido de organização e planificação
Capacidade analítica e comunicativa
Domínio da informática
Responsável e assíduo
rh.bribeja@gmail.com

PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM Serviço de Apoio Domiciliário
•

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MÉRTOLA

A Santa Casa da Misericórdia de Mértola pretende admitir 1
profissional de ENFERMAGEM para o SERVIÇO DE APOIO
DOMICILIÁRIO (Enfermagem na comunidade).
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
. Carta de Condução
Os (As) interessados (as) deverão enviar o seu currículo para o
seguinte e-mail:
recursoshumanos.scmm@gmail.com
.
Para mais informações contacte-nos através do nº 925 960 3

A Signimo procura colaborador/a
para trabalho com drone para Beja
•

•
•

•
•

Signimo

27-6-2021
Ref: 7497273

Beja
Artes / Entretenimento / Media

Detalhe da Oferta:

A Signimo é uma empresa dedicada a criar soluções audiovisuais
adaptadas ao mercado imobiliário, tanto nacional como
internacional.
Procuramos drone para Beja
Regime: Freelancer
Para saberes mais informações envia o teu Portfólio para
rhsignimo@gmail.com

Técnico Comercial – Materiais
Construção – Alentejo
•

Reportando diretamente ao Diretor Comercial, este
profissional terá como responsabilidades:
- Prospeção comercial junto de armazenistas, aplicadores e
construtores;
- Elaboração, apresentação e negociação de propostas
comerciais;
- Gestão do processo de pós-venda, acompanhamento e
fidelização de clientes;
- Gestão da carteira de clientes.
Requisitos:
- Experiência comercial comprovada na área dos materiais
de construção (fator eliminatório);
- Forte orientação para os objetivos;
- Excelentes capacidades de comunicação e argumentação;
- Capacidade de planeamento, organização e relacionamento
interpessoal;
- Forte sentido de responsabilidade, proatividade, dinamismo
e resiliência;
- Disponibilidade para deslocações.
- Disponibilidade imediata;
- Bons conhecimentos de informática na ótica do utilizador.
Oferta:
- Remuneração base + variável + prémios;
- Carteira de clientes;
- Viatura de serviço;
- Telemóvel da empresa;
- Formação e apoio contínuo;
- Perspetiva de continuidade na empresa;
Em caso de interesse envie o seu CV para
rh@lena.pt
, com a Refª CALE0521

Call Center Meo (M/F) Beja
•

•
•

Viatel

26-6-2021
Ref: 7496559

Recrutamos Vendedores, operadores de contactos telefónicos.
Os operadores terão as seguintes Funções:
•Realização de Inquéritos de Satisfação a clientes sobre
Telecomunicações,
• Após o inquérito, venda do serviço meo.
•Agendamento de Visitas Comerciais.
Pretendemos candidatos com as seguintes características:
•Com ou sem experiência em Call-Center,
•Gosto por contacto Telefónico com clientes,
•Boa dicção e forte capacidade de argumentação,
Oferecemos:
•Formação Inicial e contínua,
•Comissões e Prémios de Produtividade,
•Possibilidade de Carreira.
•Entrada Imediata.
Envie já a sua Candidatura para
catarinaalmeida@visabeiraglobal.com

Operador de Lagar (m/f)
•

•
•

•
•

Abraço Apetecível

26-6-2021
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 de equipamentos, entrada de matérias prima, recolha de
amostras, carregamento 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

Servente (M/F)
•

•
•

•
•

Specifying Dynamics Engenharia e Construção, Lda

26-6-2021
Ref: 7470178

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'

Trabalhador Não Especializado
•

•
•

•
•

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

26-6-2021
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

