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

Ofertas de emprego em Beja na semana de 8 a 12 de novembro 2021

Enfermeiro(a) - Beja
•

Empresa em expansão de implantação nacional, vocacionada
para a prestação de serviços no âmbito da enfermagem,
Promoção da Saúde, pretende recrutar enfermeiro(a) para a
região de Beja e outras regiões
Pretende-se disponibilidade trabalhar Part-Time.
As respostas a este anuncio apenas serão consideradas com
envio de C.V. por mail para
safeg.rh@gmail.com
com a referencia "Enfermagem Beja"

Comercial (Beja)
•

A Audição Activa - empresa portuguesa fundada em 2014, é
em apenas 7 anos a empresa em maior crescimento no
mercado português de aparelhos auditivos. Contamos com
40 lojas físicas e uma equipa de comerciais que cobrem todo
o território nacional e ilhas. No decorrer do nosso plano de
crescimento, pretendemos reforçar a nossa equipa de
Vendedores Especializados para a Região de Beja.
Principal Função:
- Prestar assistência, avaliar, programar e vender aparelhos
auditivos no mercado residencial - a gestão da agenda é feita
pela nossa unidade de Atendimento ao Cliente
Perfil do candidato:
- Habilitações literárias ao nível do 12º ano
- Experiência em vendas (preferencialmente venda direta)
- Conhecimentos de Informática
- Apresentação cuidada
- Boa capacidade de comunicação e organização / Orientação
para o cliente
- Carta de Condução
- Disponibilidade para deslocações e flexibilidade de horário
Vantagens em trabalhar connosco:
- Contrato de trabalho
- Formação inicial e contínua
- Plano de progressão profissional
- Vencimento base + IHT + Sub. Alimentação + Comissões
- Prémios de produtividade e incentivos mensais e anuais
- Ferramentas de trabalho: Viatura (Galp Frota + Via Verde) +
Telemóvel + Computador Portátil
- Apoio e acompanhamento constante no desenvolvimento da
carreira profissional
Se preenche os requisitos, envie-nos o
seu currículo atualizado com a referência "Beja" para:
jobs@audicaoactiva.pt

Mecânico Automóvel - Beja
•

A MForce é o futuro da reparação automóvel, uma marca de
serviços inovadores e adequados à nova realidade da
mobilidade.
Somos a maior rede própria em Portugal, com mais de 80
oficinas distribuídas por todo o território nacional e mais de
500 colaboradores.
Estamos a recrutar Mecânico Automóvel para oficina em
Beja!
Principais tarefas:
- Diagnóstico de anomalias e avarias;
- Reparações mecânicas/mecatrónicas;
- Montagem e alinhamento de pneus, distribuições,
embraiagens, etc.
O que procuramos:
- Formação em de mecânica e/ou mecatrónica automóvel
(preferencial);
- Experiência em manutenção e reparação de automóveis;
- Responsabilidade e orientação para os resultados.
O que oferecemos:
- Integração num grupo sólido e experiente no mercado;
- Possibilidade de progressão de carreira;
- Formação inicial e contínua;
- Prémios mensais.
Envie-nos o seu CV para
talento@oficinasmforce.pt
com o assunto "TEC_BEJA"

Operador (m/f) - Beja
Descrição do trabalho
Procuramos operadores de loja que sejam responsáveis pela
elaboração dos nossos produtos, prestando um excelente
serviço ao cliente e apoiando as tarefas diárias da loja. A sua
missão será criar as pizzas que depois viajarão para as casas
das pessoas, proporcionando momentos de união e felicidade.
O que vai encontrar na Telepizza?
Somos uma equipa, constituída por pessoas que partilham um
objetivo comum: proporcionar momentos de felicidade e
aproximar as pessoas.
Oportunidade de crescimento: encorajamos o crescimento
dentro da empresa. Sabia que vários dos nossos gestores
começaram como operadores de loja?
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 ter 18 anos de idade (caso seja menor de idade será
necessária autorização por parte do encarregado de educação).
Ter boas capacidades de comunicação.
Deve ser flexível e ser capaz de executar diferentes tarefas e
funções.
2,500 ¤ - 10,000 ¤
Os interessados nesta oportunidade deverão visitar este
site: https://empregos.telepizza.bizneo.com/jobs/operador-m-fbeja?utm_source=Net-Empregos

Cozinheiros - Pousada Beja
O QUE ESTAMOS À PROCURA?
Cozinheiros (m/f) - Pousada de Beja
DESCRIÇÃO GERAL DA POSIÇÃO:
• Preparar os diferentes pratos sob as orientações do chef de
Cozinha
• Conhecimento das normas de HACCP
• Preparação dos ingredientes frescos
• Cozinhar os alimentos e preparar os itens de menu em
tempo útil
• Usar os equipamentos da cozinha com segurança e
responsabilidade
• Garantir a higiene e limpeza adequadas das superfícies e
recipientes de armazenamento

DESCRIÇÃO DO PERFIL EXIGIDO:
• Prevalece-se formação relacionada a Hotelaria / Turismo,
especialidade em cozinha
• Experiência de 1 ano como cozinheiro, de preferência em
Hotelaria
• Capacidade de trabalhar em equipa
• Flexibilidade, proatividade e versatilidade
• Capacidade de organizar e planear
• Disponibilidade para trabalhar em diferentes turnos (horário
de trabalho) em função das necessidades da Operação.
Se preenches estes requisitos e queres vir trabalhar
connosco envia a tua candidatura para
anarita.soares@pestana.com

Empregados Mesa - Beja
Empregados de mesa (M/F) – Pousada de Beja
DESCRIÇÃO ESPECÍFICA DAS FUNÇÕES:
Receber e acompanhar os clientes até à sua mesa;
Apresentar o menu e dar informações detalhadas quando
solicitado (por exemplo, sobre quantidades, ingredientes ou
possíveis alergias alimentares);
Preparação da mise en place;
Informar os clientes sobre os produtos especiais do dia;
Aumentar a venda de produtos adicionais quando apropriado;
Receber os pedidos dos clientes;
Forte capacidade comunicação com a equipa da cozinha;
Serviço de F&B nas diferentes áreas do Pousada (serviço de
rooms service);
Fornecer um excelente serviço ao cliente.
DESCRIÇÃO DO PERFIL EXIGIDO:
• Formação relacionada com Hotelaria / Turismo
• Conhecimentos de Micros/Simphony
• Experiência de 2 anos como empregado de mesa, de preferência
em Hotelaria
• Capacidade de trabalhar em equipa
• Flexibilidade, proatividade e versatilidade
• Capacidade de organizar e planear
• Disponibilidade para trabalhar em diferentes turnos (horário de
trabalho) em função das necessidades da Operação.
Se preenches estes requisitos e queres vir trabalhar connosco
envia a tua candidatura para
anarita.soares@pestana.com

Rececionistas - Beja
RECECIONISTAS (M/F) - Pousada de Beja
DESCRIÇÃO ESPECÍFICA DAS FUNÇÕES A SEREM
EXECUTADAS NA POSIÇÃO:
• Check in / Check out
• Dar as boas-vindas aos clientes assim que eles chegarem à
Pousada.
• Atender, filtrar e encaminhar chamadas telefónicas recebidas
• Certificar-se de que a área da receção esteja organizada e
apresentável
• Fornecer informações básicas e precisas pessoalmente e por
telefone/e-mail
• Receber, solicitar e distribuir correio/entregas diárias.
• Desempenhar outras funções de rececionista de escritório,
como arquivo, fotocópias, mapas
DESCRIÇÃO DO PERFIL EXIGIDO:
• Formação relacionada a Hotelaria/Turismo
• Experiência como rececionista 2 anos
• Experiência em Ópera
• Experiência prática com equipamentos de escritório
• Fortes habilidades de comunicação verbal e escrita
• Capacidade de ser criativo e pró-ativo quando surgem
problemas.
• Excelentes habilidades organizacionais
• Aptidão para gerir o tempo e multitarefas, com a capacidade de
priorizar tarefas
• Excelente atendimento ao cliente
Se preenches estes requisitos e queres vir trabalhar connosco
envia a tua candidatura para
anarita.soares@pestana.com

Chefe de Cozinha - Pousada de Beja
O QUE PROCURAMOS?
CHEF DE COZINHA (M/F) – Pousada de Beja
Assumirá a responsabilidade da gestão da Cozinha e das equipas
planeando e coordenando toda a preparação e confeção de
refeições.
DESCRIÇÃO GERAL DA POSIÇÃO:
• Preparar e criar os diferentes pratos
• Conhecimento das normas de HACCP
• Preparação dos ingredientes frescos para cozinhar de acordo
com as receitas ou menu
• Cozinhar os alimentos e preparar os itens de menu em tempo
útil
• Usar os equipamentos da cozinha com segurança e
responsabilidade
• Garantir a higiene e limpeza adequadas das superfícies e
recipientes de armazenamento
Requisitos:
- Experiência profissional comprovada na área
da Cozinha mínimo 3 anos;
- Capacidade de liderança;
- Facilidade na resolução de problemas;
- Dinamismo e orientação para o cliente;
- Bons conhecimentos das normas de HACCP;
- Possuir conhecimentos de línguas estrangeiras,
nomeadamente, inglês e francês.
Oferecemos:
Possibilidade de integrar uma empresa sólida e prestigiada com
oportunidades de formação e evolução na carreira;
Pacote remuneratório compatível com experiência e
qualificações.
Se preenches estes requisitos e queres vir trabalhar connosco
envia a tua candidatura para
anarita.soares@pestana.com

Sub-Chefe Cozinha (M/F) - Pousada
de Beja
DESCRIÇÃO GERAL DA POSIÇÃO:
• Preparar e criar os diferentes pratos
• Conhecimento das normas de HACCP
• Preparação dos ingredientes frescos para cozinhar de acordo
com as receitas ou menu
• Cozinhar os alimentos e preparar os itens de menu em tempo
útil
• Usar os equipamentos da cozinha com segurança e
responsabilidade
• Garantir a higiene e limpeza adequadas das superfícies e
recipientes de armazenamento
Requisitos:
- Experiência profissional comprovada na área
da Cozinha mínimo 3 anos;
- Capacidade de liderança;
- Facilidade na resolução de problemas;
- Dinamismo e orientação para o cliente;
- Bons conhecimentos das normas de HACCP;
- Possuir conhecimentos de línguas estrangeiras,
nomeadamente, inglês e francês.
Oferecemos:
Possibilidade de integrar uma empresa sólida e prestigiada
com oportunidades de formação e evolução na carreira;
Pacote remuneratório compatível com experiência e
qualificações.
Se preenches estes requisitos e queres vir trabalhar connosco
envia a tua candidatura para
anarita.soares@pestana.com

Burger King - Distribuidor ao
Domicílio (m/f) - Beja
•
•
•
•

Principais Responsabilidades
Garantir a entrega dos produtos de acordo com as normas
de qualidade (produto e tempo);
Receber o pagamento;
Manter uma comunicação constante com a loja.

Perfil
•
•
•
•
•

Carta ou Licença de Condução (documentos válidos);
Experiência em função semelhante (preferencial);
Bons conhecimentos da zona de entrega;
Orientação para a área de vendas e sentido de serviço ao cliente;
Disponibilidade para trabalhar em part-time, aos fins-de-semana e feriados.

VEM TRABALHAR CONNOSCO!
Para se candidatar clique no link
seguinte: https://recrutamento.ibersol.pt/OfferDetails?id=38f56d24-99e6-4bc1b122-05c22a9cdfb9

GRUPO AVILUDO- Filial de Beja
recruta Auxiliares Distribuição- Beja
•

•
•

•
•

AVILUDO SA

7-11-2021
Ref: 7834748

Beja
Transportes / Logística

Detalhe da Oferta:

Empresa muito bem cotada no mercado
da distribuição alimentar com Filial situada em Beja, procura
colaboradores para área de distribuição alimentar, auxilio nas
descargas. Pede-se alguma experiencia na área, vontade de
evoluir, boa aparência, Se procura estabilidade
num emprego candidate-se já. Vencimento acima da media.
Envie já o seu currículo para o e-mail
beja@aviludo.pt

Tecnico de Armazem (M/F) - Beja
Detalhe da Oferta:

A MESA, empresa de manutenção, engenharia e serviços a aeronaves, encontra-se a recrutar
um Técnico de Armazém (M/F) para o seu novo hangar em Beja.

Requisitos:
•
•
•
•
•
•

12º ano completo;
Experiência mínima de 2 anos em funções similares;
Residência em localidades próximas de Beja;
Gosto pela área da Logística;
Sentido de responsabilidade e organização;
Experiência em condução de empilhadores e respetivo certificado.

Funções:
•
•
•
•
•

Receção e verificação da mercadoria;
Arrumação de mercadorias;
Operações de cargas e descargas;
Manuseamento de máquinas;
Realização de registos (entradas e saídas) no sistema

•
•

Picking (seleção e preparação de pedidos);
Etiquetagem e embalamento.

Candidate-se aqui

Animador(a) Sociocultural - Entrada
Imediata - Beja
Recruta-se Animador(a) para Residências S. Barnabé - Beja para
trabalhar com idosos.
Requisitos:
- Formação compatível com as funções
de Animador Sociocultural;
- Capacidade para trabalhar em equipa;
- Pontualidade e assiduidade;
- Capacidade de Gestão do tempo;
- Espírito inovador e empreendedor;
- Disponibilidade total e imediata;
Oferece-se
- Contrato de trabalho a tempo inteiro;
- Salário Base de acordo com as tabelas em vigor;
- Subsidio de alimentação.
- Formação inicial e continua;
Caso reúna os requisitos apresentados e demonstre interesse na
oferta, envie candidatura acompanhada de CV, Certificado de
Habilitações e documentos de identificação para:
recursos.humanos@fsb.pt

GRUPO AVILUDO - Filial de Beja
recruta condutores / distribuidores
com carta de pesados e CAM
•

•
•

•
•

AVILUDO SA

7-11-2021
Ref: 7767780

Beja
Transportes / Logística

Detalhe da Oferta:

Empresa muito bem cotada no mercado
da distribuição alimentar procura colaboradores para área
da distribuição alimentar porta a porta. Pede-se carta de pesados,
CAM, e alguma experiencia de condução de pesados, vontade de
evoluir, boa aparência, Se procura estabilidade
num emprego candidate-se já. Vencimento muito acima da media.
Envie já o seu currículo para o e-mail,
beja@aviludo.pt

VIGILANTES (m/f) Full/Part time Beja
•

COSMOS-Segurança Privada Lda

•
•

Beja
Serviços Técnicos

Detalhe da Oferta:

Só aceitamos candidaturas com o seguinte REQUISITO:
- Cartão de Vigilante
- Boa apresentação
- Capacidade de Comunicação
- Facilidade de relacionamento interpessoal
- Forte dever cívico
- Sentido de disciplina e trabalho de equipa
- Registo criminal sem incidentes
Enviar currículo com foto para:
recursoshumanos@cosmos-sp.pt

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
, com a referência "Empregado/a refeitório Beja".

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

Oportunidade de Emprego! Cuidador
familiar com experiência para
Lisboa/Beja
•

•
•

•
•

Comfort Keepers

5-11-2021
Ref: 7846947

Beja
Limpezas / Domésticas

A Comfort Keepers, empresa especializada no ramo do apoio
domiciliário e no apoio a utentes de geriatria, encontra-se a
recrutar cuidadora familiar para serviço particular na zona de
Ermidas-Sado a 50 km de Beja com 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

Repositor (M/F)- Beja
•

A Triangle Solutions empresa multinacional especialista em
Gestão de Recursos Humanos, encontra-se a
recrutar Repositor para Montagem para prestigiado cliente
localizado em Beja.
Requisitos (obrigatório):
-Bata;
-Sapatos de Segurança.
-Horário:
07/11/2021 (domingo):
- Funções:
Montagem de 1 ilha para marca de chocolates.
Oferecemos:
- Remuneração compatível com a função.
Se tiver interesse ou conhecer alguém interessado envie o CV
com o assunto "Repositor para Montagem - 07/11/2021- Beja"
para
info@trianglerrhh.pt

Animador(a) - Vila Galé Clube de
Campo (Beja)
PRETENDEMOS:
- Profissional com experiência requerida em funções similares
e/ou formação na área
- Domínio de duas línguas estrangeiras (Inglês e outra)
- Forte espírito de equipa;
- Apresentação cuidada
- Boa capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal;
- Orientação para o cliente;
- Capacidade de trabalhar sob pressão;
- Polivalência;
- Rigor no cumprimento dos padrões de serviço;
- Flexibilidade de horários.
OFERECEMOS:
- Integração no 2º maior grupo hoteleiro nacional;
- Formação contínua e possibilidade de progressão;
- Remuneração e regalias compatíveis com a função;
- Descontos em serviços e produtos Vila Galé, para o próprio e
família;
- Estadias gratuitas;
- Protocolos com empresas parceiras;
- Prémio anual em função dos resultados;
- Seguro de saúde;
- Benefício extra, escolhido de um leque variado;
- Espaços de convívio e Staff;
- Voucher de aniversário e voucher de natal;
- Eventos empresariais.
Envie o seu CV através do formulário disponível
em https://emprego.vilagale.com/details/2412

Cuidadora Familiar - Serviço de
Interna de fim de semana para a
zona do Baixo Alentejo (F)
•

A Comfort Keepers, empresa especializada no ramo do apoio
domiciliário e no apoio a utentes de geriatria, encontra-se a
recrutar cuidadora familiar para serviço particular na zona de
Ermidas-Sado a 50 km de Beja com 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 candidatarse enviando o seu CV atualizado para
rh@comfortkeepers.pt

