DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO
Núcleo Distrital de Beja da EAPN
Portugal
Outubro 2021

Ofertas de emprego em Beja semana de 18 a 22 de outubro 2021

Cuidadora Familiar - Serviços de
Interna de semana
•

A Comfort Keepers, empresa especializada no ramo do apoio
domiciliário e no apoio a utentes de geriatria, encontra-se a
recrutar cuidadores familiares para serviço particular na zona
de Beja com perfil de experiência no cuidado direto a utentes.
Horários: Interna de semana (2ª a 6ª)
Requisitos: Experiência comprovada na área de geriatria,
sentido de responsabilidade e disponibilidade imediata.
Salário compatível com a função.
Se pretende ser membro Comfort Keepers, pode candidatarse enviando o seu CV atualizado para
rh@comfortkeepers.pt

Cuidadora Familiar - Serviços de
Interna fim de semana na zona de
Beja
A Comfort Keepers, empresa especializada no ramo do apoio
domiciliário e no apoio a utentes de geriatria, encontra-se a
recrutar cuidadores familiares para serviço particular na zona
de Beja com perfil de experiência no cuidado direto a utentes.
Horários: Interna de fim de semana (6ª a 2ª)
Requisitos: Experiência comprovada na área de geriatria, sentido
de responsabilidade e disponibilidade imediata.
Salário compatível com a função.
Se pretende ser membro Comfort Keepers, pode candidatar-se
enviando o seu CV atualizado para
rh@comfortkeepers.pt

Cozinheiro/a de 1ª/2ª- Beja
•

A Eurofirms é uma empresa de Recursos Humanos gerida por
valores, onde as pessoas são o centro de tudo. Atuamos sobre
um marco de transparência, responsabilidade e respeito. O nosso
compromisso e implicação, juntamente com a inovação
tecnológica constante, permitiu posicionarmo-nos como umas
das principais empresas nacionais de Recursos Humanos.
Estamos a recrutar um Cozinheiro/a de 1ª/2ª para nosso cliente na
zona de Beja.
TAREFAS:
-confeção e preparação de alimentos;
-Limpeza do espaço de trabalho.
REQUISITOS:
-Experiência profissional como cozinheiro/a;
-Experiência válida na função de no mínimo 1 ano;
-Conhecimentos de HACCP e normas alimentares;
-Espírito de equipa.
* Turnos com folgas rotativas- das 06:00 às 21:00.
Os candidatos interessados, que considerem reunir os requisitos,
deverão formalizar a sua candidatura, enviando o seu Curriculum
Vitae para
candidaturaspinhalnovo@eurofirms.com
, com a referência "Cozinheiro/a Beja".

Eurofirms Trabalho Temporário Lda.
Alvará nº 712/13 de 17 de Julho

Ajudantes para Beja e Almodovar
A Fillwork, empresa de gestão de recursos humanos com mais de
20 anos de experiência, especialista em diversos sectores, está a
recrutar para empresa de referência:
AJUDANTES OBRA NA ÁRA DA HIDRÁULICA
Funções:
-Ajudar nas tarefas inerentes á obra.

Requisitos:
- Capacidade de comunicação e organização
- Espírito de equipa
- Sentido de responsabilidade

Local de trabalho - Beja - Almodovar

Enviar candidatura para:
fillwork.sul@gmail.com
ou contate SFF 917773760 ou 917186445
ou efetuar o seu registo através do nosso link:
http://empregos.fillwork.pt/registo.php

Empregadas/os Refeitório- Beja
•

A Eurofirms é uma empresa de Recursos Humanos gerida
por valores, onde as pessoas são o centro de tudo. Atuamos
sobre um marco de transparência, responsabilidade e
respeito. O nosso compromisso e implicação, juntamente
com a inovação tecnológica constante, permitiu
posicionarmo-nos como umas das principais empresas
nacionais de Recursos Humanos.
Estamos a recrutar Operadores/as de Refeitório para nosso
cliente na zona de Beja.
TAREFAS:
-confeção auxiliar de preparação de alimentos;
-Limpeza do espaço de trabalho.
REQUISITOS:
-Experiência profissional em refeitórios, grandes indústrias,
ramo alimentar;
-Experiência válida na função de no mínimo 1 ano;
-Conhecimentos de normas alimentares;
-Espírito de equipa.
* Turnos com folgas rotativas- das 06:00 às 21:00.
Os candidatos interessados, que considerem reunir os
requisitos, deverão formalizar a sua candidatura, enviando o
seu Curriculum Vitae para
candidaturaspinhalnovo@eurofirms.com

Responsável de Recursos Humanos
- Entrada Imediata - Beja
•

Empresa do setor da contabilidade e outsourcing com 22
anos de experiência no mercado pretende reforçar a equipa.
Terá como principais atribuições:
• Tratamento de todo o processo de processamento
salarial de empresas clientes,
• Relacionamento com a Segurança Social, ACT e outras
entidades.
• Cumprimento das obrigações fiscais e declarativas
relacionadas com RH;
• Elaboração de report para a Direção;
• Identificar processos de melhoria contínua focados nos
objetivos da empresa.
Perfil do Candidato
• Licenciatura em Economia, Gestão, Gestão RH ou similar;
. Conhecimentos de legislação laboral e processamento
salarial,
• Bons conhecimentos de informática na ótica do utilizador;
• Domínio do software Primavera RH;
• Experiência (preferencial) em funções similares e
envolvendo o processamento salarial;
• Bons conhecimentos do código do trabalho e fiscalidade
ligada à área de RH;
• Boa capacidade de relacionamento interpessoal e de
comunicação.
• Autonomia e elevado sentido de responsabilidade;
• Capacidade de análise e espírito de iniciativa.
• Conhecimentos de contabilidade.
Condições adequadas à experiencia
Se considera o seu perfil adequado aos requisitos da função,
envie o CV através
recrutamento@pontooptimo.pt

Tratorista - Beja / Ferreira do
Alentejo
•

•
•

•
•

Tratorista

17-10-2021
Ref: 7778395

Beja
Agricultura / Florestas / Pescas

Detalhe da Oferta:
Precisa-se de tratorista para a zona de Beja / Ferreira do Alentejo.
Valoriza-se quem tiver experiência.
Interessados pf contactar 912981578 Manuel

