OFERTAS DE EMPREGO SEMANA DE 5 A 9 DE JULHO 2021

Administrativo/a
•

O candidato/a deverá de estar apto a desempenhar as seguintes
funções/ conhecimentos;
-Excelente capacidade de organização.
-Boa capacidade analítica.
-Gosto pelo mundo da decoração de interiores.
-Atendimento de clientes/ fornecedores.
-Experiência em Excel/ Word (preferencial).
-Conhecimentos de Inglês/ Espanhol (preferencial).
-Espírito de equipa.
-Carta condução ligeiros.
-Disponibilidade para sair às 20h, 2 dias por
semana e trabalhar ao sábado de manhã.
Vencimento acima da média de acordo com a função.
Disponível para entrada a 01 de Setembro de 2021.
Enviar CV para:
newhome.beja.gerencia@gmail.com

Precisa-se Pedreiro para Beja
•

•
•

•
•

CONSTABERNA - Engenharia e Construção

4-7-2021
Ref: 7523980

Beja
Construção Civil

Detalhe da Oferta:

Precisa-se Pedreiro com experiência para obras na zona de Beja.
Responsável, autónomo, assíduo e pontual.
Disponível para uma conduta de rigor e qualidade.
Com carta de condução.
Contrato de trabalho com condições a combinar.
Contactos para
daniel.faisco@constaberna.pt

Operador de empilhadores - Beja
•

De Prado Portugal, SA

•

4-

Somos uma empresa de referência no setor agro-alimentar
sediada na zona de Beja - Baleizão. Procuramos reforçar a nossa
estrutura com um(a) Operador(a) de Empilhadores.
Procuramos profissionais com o seguinte perfil:
• Experiência na utilização de máquinas agrícolas e/ou
empilhadores (ex: Manitou);
• Carta de operador de máquinas agrícolas;
• Disponibilidade para trabalho por turnos.
Oferecemos:
• Formação inicial e contínua;
• Outras regalias em vigor na empresa.
Caso corresponda ao perfil envie-nos o seu CV para
rhumanos@deprado.eu

Auxiliares de Serviços Gerais - Lares
de idosos- Santa Clara de
Louredo,Beja
•

Centro Social e Paroquial Nª Senhora da Luz

•

3-

Admitem-se Auxiliares de Serviços Gerais (limpezas) para Lares
de idosos - Santa Clara do Louredo- Beja
Procuramos pessoa responsável, dinâmica e proactiva.
Com disponibilidade imediata, capacidade de trabalho em equipa
em horário rotativo (fins semana e feriados).
Preferencialmente com experiência de trabalho com idosos ou
em funções de limpeza.
Com Carta de Condução – B para se deslocar ou a residir nas
localidades.
Os interessados devem enviar o seu Curriculum Vitae, para os
seguintes contactos:
Centro Social e Paroquial Nª Senhora da Luz - Albernoa
Largo da Igreja s/n,
7800 – 721 Santa Clara do Louredo
ou por e-mail:
rh.cspnsl@gmail.com

Telefone: 284 311 240 - ext 5

Reforço de Verão (M/F) Beja
•

Viatel

•

3

O desafio que temos para ti é a prospeção e contacto com
potenciais clientes da Viatel, assim como o tratamento e
qualificação de leads. O contacto será feito com o objetivo de
agendamento de reuniões a serem realizadas pela nossa equipa
Comercial.
Requisitos
• Facilidade de comunicação e criação de empatia;
• Capacidade de argumentação e negociação;
• Organização e gestão de tempo e proatividade são
fundamentais;
• Gosto pela área comercial;
• Foco na obtenção de resultados.
Oferecemos
• Integração em empresa certificada e líder de mercado das
telecomunicações;
• Excelente ambiente de trabalho;
• Formação inicial e contínua;
• Possibilidade de progressão dentro da empresa;
• Pacote salarial: remuneração variável + regalias.
Se achas que o teu perfil se enquadra com esta oportunidade,
submete a tua candidatura!
catarinaalmeida@visabeiraglobal.com

Técnico Auxiliar de Saúde (m/f) Estágio ATIVAR.PT
•

A Santa Casa da Misericórdia de Vila de Frades pretende
seleccionar um(a) Técnico Auxiliar de Saúde, para
desempenhar funções em ERPI, no âmbito da
medida estágio profissional - ESTÁGIO ATIVAR.PT
Local: Vidigueira
Requisitos:
- Formação nível 4 - Técnico Auxiliar de Saúde;
- Elegibilidade para realização de estágio profissional ESTÁGIO ATIVAR.PT - via IEFP;
- Ambição pessoal e Profissional;
- Dinamismo e Responsabilidade;
- Facilidade de Relacionamento Interpessoal;
- Orientação para o Cliente.
Remuneração:
- Compatível com a medida em questão
- Subsídio de alimentação pago em espécie
Os interessados deverão enviar CV actualizado com
Fotografia para o email:
stavilafrades@gmail.com

PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM Serviço de Apoio Domiciliário
•

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 925 960 304
Data limite receção candidaturas: 30 de julho de 2021

Operador Industrial -Receção de
amêndoa
•

•
•

De Prado Portugal, SA

3-7-2021
Ref: 7510860

•

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 industriais na vertente da receção da
amêndoa.
Os profissionais a admitir serão responsáveis pela
operacionalização de todas as atividades industriais.
Procuramos o seguinte perfil:
- Escolaridade Mínima Obrigatória (fator eliminatório);
- Gosto e apetência pelo trabalho por objetivos;
- Disponibilidade imediata;
- Carta de Condução.
Os candidatos interessados deverão enviar o CV atualizado para
rhumanos@deprado.eu

Operador Fabril - Beja (m/f)
•

•

De Prado Portugal, SA

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.
Os profissionais a admitir serão responsáveis pela
operacionalização de todas as atividades industriais.
Procuramos o seguinte perfil:
- Escolaridade Mínima Obrigatória (fator eliminatório);
- Experiência em contexto fabril;
- Gosto e apetência pelo trabalho por objetivos;
- Disponibilidade imediata;
- Carta de Condução.
Os candidatos interessados deverão enviar o CV atualizado
para
rhumanos@deprado.eu

Oficial Electricista para Beja e Serpa
•

Empresa:
A Bobcap desenvolve-se na área da electricidade, CCTV,
sistemas de detecção de incêndio e redes de dados,
apresentando-se no mercado como “integrador de sistemas”
técnicos, disponibilizando aos nossos clientes um serviço
completo nas áreas de projecto, comercialização e prestação
de serviços de assistência.
Procuramos Oficiais de Eletricista para a zona Beja e Serpa.
Perfil do Candidato:
- Experiência de 2 anos em funções semelhantes.
- Conhecimentos dos equipamentos e máquinas elétricas, a
utilizar na indústria Eletricidade
Oferecemos:
- Salário compatível com a função e experiência
demonstrada. (Salário Base + Subsídio de Alimentação +
Prémios Mensais);
- Integração num plano de carreira ambicioso;
- Integração numa empresa sólida, dinâmica e em constante
crescimento;
- Seguro de Saude;
- Contrato trabalho direto com a empresa;
- Outras regalias em vigor.
Enviar Currículo para:
recursoshumanos@bobcap.pt

COZINHEIRO/A DE 2ª/3ª - Beja
•

A Sotratel Portugal - Especialistas em Recursos Humanos, está a
recrutar para empresa do sector de Restauração Colectiva:
- COZINHEIRO/A DE 2ª / 3ª (M/F) - Beja
Funções gerais:
- Confecionar refeições;
- Empratar;
- Assegurar a higiene e organização do local.
Perfil:
- Experiência na área da restauração;
- Disponibilidade de horários;
- Proatividade, dinamismo e flexibilidade;
- Vontade e dinamismo para o crescimento da empresa e a nível
pessoal.
Condições:
- Vencimento base de acordo com a experiência demonstrada;
- Contrato de trabalho.
Se preencher os requisitos indicados, deve enviar a sua
candidatura para:
rec.humanos@sotratelportugal.pt
com o assunto "Cozinheiro/a de 2ª/ 3ª - BEJA"
ou entre em contacto connosco através do número: 911 856 868.
Será contactado se reunir o perfil pretendido, caso contrário ficará na nossa
base de dados para futuras solicitações.
A sua candidatura será tratada de acordo com o Regulamento Geral de
Proteção dos Dados no Regulamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016.
Entendemos, que ao submeter a sua candidatura nos autoriza a tratar os dados
pessoais para processos de candidatura de emprego e recrutamento.

Cozinheira(o) 2ª - Beja
•

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

