Ofertas emprego semana de 19 a 23 de julho 2021

Eletricista Auto (M/F) – Minas de
Aljustrel e Castro Verde – Ref .ª C-EA –
URGENTE
•

Prestigiada empresa de Comércio e Distribuição de Equipamentos
para Obras Públicas, Mineiros e Construção Civil, seleciona por
nosso intermédio, para desempenhar funções nas minas
de ALJUSTREL E CASTRO VERDE:
ELETRICISTA AUTO
(Laboração em Mina)
(M/F)
PRETENDE-SE:
- Formação técnica em Eletrónica;
- Experiência comprovada;
- Caso não possua residência na zona, será assegurado o alojamento e a
alimentação;
- Facilidade de relacionamento e comunicação;
- Responsável, pró-activo e dinâmico;
- Referências.
OFERECE-SE:
- Integração numa empresa sólida, em forte expansão, formação contínua e
remuneração compatível com a experiência demonstrada;
- Perspetivas de carreira e valorização profissional;
- Amplas regalias sociais em vigor na empresa;
- Contrato de trabalho direto com o cliente.

Se reúne estes requisitos, envie o seu curriculum vitae detalhado para
psicotempos@psicotempos.pt

Condutor Manobrador de Dumper para
Ferreira do Alentejo
•

•
•

Tecnovia, S.A.

19-7-2021
Ref: 7493685

•

Tecnovia S.A., Empresa Portuguesa de referência no setor
da Engenharia e Construção, com uma forte presença no mercado
Nacional e Internacional, procura integrar nos projetos da empresa:
Condutor Manobrador de Dumper para Ferreira do Alentejo
Perfil Pretendido:
- Experiência profissional de pelo menos 3 anos a trabalhar com
dumpers;
- Residência em Ferreira do Alentejo (fator preferencial);
- Forte sentido de responsabilidade e rigor no trabalho;
- Assiduidade e pontualidade;
- Carta de condução;
- Disponibilidade imediata.
Candidatura:
Resposta com Curriculum Vitae detalhado para:
recursos.humanos@tecnovia.pt

Empregado de Refeitório (M/F) - Beja
•

Triangle Portugal

•
•

19-7-2021
Ref: 7545533

•

A Triangle Solutions, empresa multinacional especialista em
Gestão de Recursos Humanos, encontra-se a recrutar para
prestigiado cliente no sector de restauração colectiva, Empregado
de Refeitório para projeto localizado em Beja.
Funções:
- Ajudar na preparação das refeições;
- Proceder à disposição e higienização do refeitório;
- Empacotar e colocar todos os utensílios e géneros necessários
ao serviço;
- Assegurar que os locais de confeção estejam conforme as
normas de higiene em vigor na empresa.
Requisitos:
- Experiência anterior em funções similares (preferencialmente);
- Facilidade de deslocação;
- Disponibilidade de horários e folgas rotativas;
- Disponibilidade imediata.

Oferecemos:
- Vencimento compatível com a função.
Se considera ter o perfil que procuramos, não hesite e candidatese, enviando o seu CV com o assunto "Empregado de Refeitório
(M/F) - Beja" para
info@trianglerrhh.pt

Distribuidores de Correio (M/F) Ferreira do Alentejo
•

•
•

Timing

19-7-2021
Ref: 7539571

A TIMING, Empresa de Gestão de Recursos Humanos, com escritórios
de Norte a Sul de Portugal, encontra-se a recrutar Distribuidores de
Correio para a zona de Ferreira do Alentejo.
Selecionamos candidatos com os seguintes requisitos:
• Carta de condução;
• Assiduidade e pontualidade;
• Disponibilidade imediata;
• Proatividade e dinamismo
- Falar português
Se preenche os requisitos faça a sua inscrição através do 910112740
ou envie o seu currículo para o
recrutamento27@timing.pt

Vagas Minas Neves Corvo - Somincor
•

Nomadreflex

•
•

18-7-2021
Ref: 7546599

•
•

Beja
Indústria / Produção

Detalhe da Oferta:

Procuramos colaboradores para iniciar projecto em Minas
Neves Corvo - Somincor
Com inicio Meio de Agosto, duração de duas semanas, turnos de 12
horas.
Fundo de Mina
-Electricista
-Serralheiro
-Ajudantes
Mais informações: Rui pinto 933424719
Envio de Currículo:
rui.pinto@nomadreflex.pt

ajudante de cozinha
•

•
•

•
•

Quinta do Quetzal

18-7-2021
Ref: 7540028

Beja
Hotelaria / Turismo

Detalhe da Oferta:

mais informaçoes por email.
chef@quintadoquetzal.com

Operador Laboratório (m/f) - Beja
•

De Prado Portugal, SA

•
•

18-7-2021
Ref: 7545941

•

Para integrar o Departamento Industrial procuramos:
Operador Laboratório (m/f)
Responsabilidades:
- Execução de análises químicas e físicas de matérias-primas;
- Controlo em processo, produtos intermédios e produto final;
- Aplicação de métodos analíticos na
área alimentar (nomeadamente, FOSS e Soxhlet);
Requisitos:
- Formação na área alimentar (Nível V ou Superior);
- Experiência prática na execução de análises (preferencial);
- Capacidade de análise e de detalhe;
- Elevado sentido de responsabilidade;
- Bons conhecimentos de espanhol;
Caso corresponda ao perfil envie-nos o seu CV para
rhumanos@deprado.eu

Técnico de Recursos Humanos (m/f) Estágio Profissional
•

De Prado Portugal, SA

A De Prado Portugal é uma empresa ligada setor agroindustrial,
referência internacional na produção e transformação de azeitona e
amêndoa. O crescimento sustentado que a empresa tem tido ao longo
dos últimos anos gera a necessidade de reforçarmos a nossa equipa
com um Técnico de Recursos Humanos (m/f).
Este profissional dará suporte a toda atividade do Departamento, onde
se inclui a divisão de Higiene e Segurança no Trabalho. Terá funções
de caráter administrativo e operacional, auxiliando os Técnicos nas
suas atividades diárias, nomeadamente em processos de
gestão administrativa de recursos humanos, desenvolvimento
de recursos humanos (recrutamento & seleção, formação, etc.) e nos
processos de higiene e segurança no trabalho.
Procuramos o seguinte perfil:
- Licenciatura ou Mestrado em Gestão (preferencial), Gestão
de Recursos Humanos ou similar;
- Bons conhecimentos de informática;
- Forte sentido de responsabilidade, dinamismo e proatividade;
- Elegibilidade para Estágio IEFP;
- Carta de Condução.
Os interessados deverão remeter o seu CV atualizado para
rhumanos@deprado.eu

Operador de Loja (M/F)
•

•
•

•
•

BRIBEJA, LDA

17-7-2021
Ref: 7543825

Beja
Lojas / Comércio / Balcão

Detalhe da Oferta:
Comércio de Bricolage.
Procuramos colaboradores para atendimento, reposição e caixa.
Somos uma equipa jovem, dinâmica e com espirito de inovação.
Os nossos colaboradores são para nós a força motora da nossa
empresa, e por isso prezamos o seu acompanhamento, a sua
integração, formação e bem-estar.
Preenches os seguintes requisitos?
- Saber trabalhar em equipa
- Ser responsável e organizado
- Ter boa postura e ser assertivo

rh.bribeja@gmail.com

Empresa do sector agroalimentar
pretende recrutar Técnico
Administrativo/a
•

Atividades/Responsabilidades:
- Desenvolvimento de tarefas administrativas;
- Contacto com os clientes/fornecedores nacionais e internacionais
(Atendimento telefónico e via e-mail);
- Apoio ao departamento financeiro;
- Gestão administrativa, organização e digitalização documental;
- Participar ativamente na melhoria contínua da empresa;
- Entre outras tarefas.
Perfil Pretendido:
-12º Ano de Escolaridade sendo que se dá preferência pelo Ensino
Superior;
- Conhecimentos na área financeira (faturação);
- Conhecimentos na gestão de recursos humanos;
- Bons conhecimentos de Espanhol;
-Valoriza-se rigor e atenção ao detalhe;
-Organização e planeamento;
-Autonomia, proatividade e orientação para resultados;
-Conhecimentos de informática na ótica de utilizador;
- Facilidade de relacionamento interpessoal, espírito de equipa,
espírito crítico e iniciativa.
Oferta:
- Posição a tempo inteiro;
- Remuneração e benefícios sociais ajustados à função e à
experiência;
- Oportunidade de continuidade e crescimento dentro da empresa,
permitindo o total desenvolvimento profissional;
-Formação inicial e contínua;
-Integração em equipa com espírito jovem e dinâmica.
Contactos:
Caso o seu perfil corresponda ao referido neste anúncio, envie-nos
o seu CV e carta de motivação para:
geral@lagra.pt

Precisa-se de Cozinheiro/a para WineBar
•

•
•

•
•

TAPAS & CASTAS DA VILLA - COZINHA TRADICIONAL, LDA

17-7-2021
Ref: 7542960

Beja
Restauração / Bares / Pastelarias

Detalhe da Oferta:
Precisa-se de Cozinheiro/a com experiência na área, com vontade de
trabalhar e com espírito de equipa, e que tenha vontade de trabalhar à
hora de almoço e jantar e fins de semana.
Temos preferência pessoa inscrita no IEFP.
Idade entre os 40 a 50 anos,
Oferecemos Remuneração base de acordo com a experiência.
Se preenche estes requisitos envie o seu currículo para
pateodavilla@gmail.com

Engenheiro Agrónomo (m/f)
•

Somos uma Empresa do Ramo Agro Industrial, situada na zona
de Cuba (Beja), e procuramos candidatos para o
seguinte Estágio Profissional:
Engenheiro(a) Agrónomo(a)
Requisitos
- Licenciatura em Engenharia Agronómica;
- Conhecimentos de informática;
- Aptidão e gosto pelo trabalho de campo;
- Dinamismo, autonomia e iniciativa.
Funções
- Medição e controlo analítico do processo de engorda;
- Apoio na definição de procedimentos estruturados de maneio;
- Sua implementação operacional no terreno;
- Elaboração de um sistema otimizado de integração da criação de
bezerros no
produtor e sua integração no sistema da Casa Agrícola Monte do
Pasto;
- Colaboração na definição e implementação de investimentos de
recuperação e melhoria da exploração;
- Participação no processo de otimização do regime alimentar;
- Colaboração na melhoria do processo de gestão das vacadas e sua
produção.
Os interessados deverão responder ao anúncio enviando o Curriculum
Vitae para o email
recursos.humanos@montedopasto.pt

Empregada da Limpeza e Desinfeção Vidigueira- MUITO URGENTE
•

Empresa sediada em PALMELA pretende contratar Empregada
da Limpeza e Desinfeção (M/F)
Funções:
- Área de Desinfeção e Higienização no horário das 9h ás 13h,
numa Superfície Comercial na Vidigueira.
Requisitos:
- Trabalho em Equipa;
- Profissional atento a normas de segurança e higiene no trabalho;
- Dinâmico, com elevado sentido de responsabilidade e
de trabalho em equipa;
- Integração em equipa multidisciplinar e polivalente.
Remuneração de acordo com a política salarial e regalias em vigor
na empresa. Envio de CV detalhado para
mcarreiras@espiraldaprimavera.pt
ou 93 566 03 50.

Operador(a) máquinas agrícolas
•

Descrição:
A RISCA GRANDE Lda., produtora de azeite com forte vocação para a
produção de azeite de alta qualidade, situada na zona de Serpa (Distrito
de Beja) procura um reforço para a sua equipa nos olivais e pomares.
Funções/Responsabilidades:
• Operar máquinas agrícolas
• Efectuar tratamentos fitossanitários
• Operar escavadoras hídraulicas
• Efectuar manutenção dos sistemas de rega
• Efectuar manutenção nas máquinas agrícolas
• Efectuar podas em olivais e pomares de citrinos
• Efectuar todo o tipo de operações culturais nas diferentes culturas
Requisitos/Perfil:
• Entrada imediata
• Formação na área
• Experiência em trabalhos agrícolas
• Conhecimentos de mecânica e experiencia em soldar
• Cartão de aplicador
• Licença de condução da categoria III ou carta de condução C
• Ter sentido de responsabilidade
• Facilidade de comunicação e mente aberta
• Facilidade em integrar-se e trabalhar em equipa
• Flexibilidade de horário durante a colheita
Caso interesse, mandar o CV para
recursos.humanos@riscagrande.com

