Ofertas de emprego em Beja semana de 1 a 5 de novembro 2021

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

Operador Indiferenciado (m/f) Moura/Beja
•

A ManpowerGroup, líder mundial na área de Recursos Humanos,
encontra-se a recrutar Operador Indiferenciado (m/f) para
prestigiado cliente situado em Moura.
Funções:
- Apanha da azeitona.
Requisitos:
- Disponibilidade imediata;
- Experiência na função (preferencial);
- Vontade de trabalhar;
Local de trabalho: Moura
Horário: 2ªf a 6fªf das 8h00 às 17h00
Se reúne os requisitos necessários envie o seu CV para
tatiana.malheiros@manpower.pt
com a referência “Moura”.

Vendedor (m/f)-Worten Beja-PT
•

Vendedor (m/f)
Na Direção de vendas temos como missão garantir a
execução da estratégia da empresa na linha da frente na
gestão das Lojas físicas. Procuramos incessantemente a
satisfação dos nossos clientes na tentativa permanente de
superar expectativas. Por detrás do sucesso no mercado que
nos torna uma referência no sector, estão as nossas equipas.
Colocamos na primeira linha estratégica a promoção,
desenvolvimento e especialização das pessoas.
O teu dia-a-dia:
Acompanhamento e aconselhamento dos nossos clientes em
loja;
Conhecer as tendências de mercado, novidades e
lançamentos;
Fazer parte de uma equipa dinâmica e orientada para o
sucesso.
O que procuramos:
Orientação para a satisfação do cliente;
Foco em resultados;
Trabalho em equipa;
Experiência na área de Vendas.
É importante que tenhas 12º ano de escolaridade e
disponibilidade para realizar horários rotativos, incluindo
fins-de-semana.
Dá um salto tecnológico na tua carreira! Envia-nos a tua
candidatura!
https://career2.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId
=47409&company=sonaecenteP&job_listing&jobPipeline=Net
Emprego

VENDEDORES DISTRIBUIDORES
Auto Venda (M/F)-BEJA
•

Somos uma empresa de Industria Alimentar líder de
Mercado, dinâmica, jovem e atractiva.
Precisamos de pessoas com garra e empenho para
vendedores profissionais.
VENDEDORES DISTRIBUIDORES AUTO VENDA (M/F)
REQUISITOS
Disponibilidade para trabalhar a partir das 5 da manhã
Disponibilidade para trabalhar ao sábado
Gosto pela área das vendas
Viatura própria ( furgon)
Boa apresentação
Espírito empreendedor
Vontade de vencer e crescimento pessoal
OFERECEMOS
Formação em vendas e distribuição
Fardamento individual
Remuneração atractiva e equivalente ao seu desempenho
ZONAS DISPONÍVEIS
Beja
Se tem disponibilidade e perfil envie-nos a sua carta de
apresentação para o endereço de email:
Candidaturas_Portugal@grupobimbo.com

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

Consultor Pedagógico - Lisboa,
Setúbal e Beja
Somos uma empresa de referência na área da Educação e
pretendemos reforçar as nossas equipas para realizar, a tempo
integral, a divulgação de recursos didáticos e equipamentos.

CANDIDATO
Procuramos profissionais dinâmicos, com gosto pelo contacto
interpessoal e com forte orientação para objetivos.
PERFIL
•
•
•
•

Formação académica idealmente de nível superior;
Valoriza-se experiência em docência e/ou na área comercial;
Disponibilidade para deslocações e carta de condução;
Residência
no
distrito
de

atuação.

Oferecemos período de formação, retribuição fixa e variável, com
perspetiva de valorização futura.

EGOR Recrutamento & Seleção LISBOA

Shaping the Future since 1986

Os candidatos considerados serão contactados no prazo máximo
de 10 dias úteis.

Gestor de Postos de Abastecimento
(m/f)
•

Human Profiler é uma Consultora de Recursos
Humanos com uma década de experiência no mercado.
Especializada em Outsourcing em IT e em processos
de Recrutamento e Seleção de perfis qualificados, atuando
com total flexibilidade e adaptação às necessidades dos
nossos clientes.
O nosso cliente é uma empresa de venda, transporte e
entrega personalizada de combustíveis, que pretende
recrutar um Gestor de Postos de Abastecimento (m/f), para a
zona de Beja.
Funções:
• Acompanhamento dos colaboradores nos vários postos de
abastecimento;
• Coordenação dos vários postos de abastecimento: visitas
semanais, contacto com fornecedores, inventários,
facturação, encomendas de mercadoria;
• Gestão dos resultados: mapas de vendas, controlo de
stock;
• Realização de documentação inerente à função.
Requisitos:
• Curso superior em Gestão;
• Mínimo 3 anos de experiência em funções semelhantes;
• Experiência com Software Primavera e MS Excel
(preferencial);
• Capacidade de liderança, tomada de decisão e orientação
para resultados;
• Excelente comunicação e sólido sentido de
responsabilidade;
• Dinamismo e proactividade.
Para candidatura, envio de curriculum atualizado com a
seguinte referência: GPA_MM, para o endereço:
recrutamento@humanprofiler.com

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

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".

Colaborador(a) Loja - Beja
•

A Forte Store, sediada em Braga, encontra-se a recrutar para
as suas lojas em Beja, em regime de full-time, Colaborador(a)
com o seguinte perfil:
- Experiência profissional na área;
- Apresentação cuidada;
- Facilidade de relacionamento interpessoal;
- Forte orientação para o cliente;
- Residência no concelho ou concelhos limitrofes;
- Disponibilidade imediata.

Os candidatos interessados, e com o perfil pretendido,
deverão enviar o seu CV, com fotografia ATUALIZADA, para o
e-mail:
rh@fortestore.com
, indicando no assunto "Colaborador(a) Loja - Beja".
Importante: Se não for contactado no prazo de 15 dias, é porque o seu CV não
foi selecionado. Mais informamos que, ao fim de 1 mês os CV’s rececionados
são apagados do nosso sistema, exceto para os casos em que passem a
colaborar com a nossa empresa, pelo que, caso tenha interesse numa futura
oportunidade, deve enviar novamente o seu CV.

Professor/a de Português/Inglês Tempo inteiro - Contrato a tempo
indeterminado
•

ENTRADA IMEDIATA - Procuramos Professor/a de
Português/Inglês, para lecionar a jovens do Ensino Profissional,
na nossa delegação de Beja.
Somos uma Escola Profissional com mais de 30 anos de
existência, em vários pontos do país, e com um Projeto Educativo
de referência.
Na delegação de Beja, oferecemos o acolhimento numa pequena
equipa, dinâmica e coesa, que trabalha diariamente para o
sucesso educativo dos nossos alunos.
A profissionalização do/as candidatos/as será um requisito
preferencial.
As funções serão desempenhadas a tempo completo, com
previsão de início e entrada para os quadros da Escola, com
contrato a tempo indeterminado.
A candidatura pode ser enviada, diretamente, para o email
direccao.beja@epbjc.pt

Empregadas de andares (M/F) –Beja
•

A TIMING, Empresa de Trabalho Temporário e Gestão de
Recursos Humanos, com delegações de Norte a Sul de
Portugal, encontra-se a recrutar para Unidade Hoteleira em
Beja:
Empregadas de andares (M/F)
Descrição da função:
- Serviço de limpeza e arrumação de quartos.

Selecionamos candidatos com os seguintes requisitos:
- Conhecimentos de Inglês;
- Experiência na função;
- Assiduidade e pontualidade;
- Dinamismo e pró-atividade;
- Boa apresentação e simpatia
- Disponibilidade imediata.
Disponibilizamos alojamento sem custos para residentes em
outras áreas do país.
Se preenche os requisitos, envie a sua candidatura para:
recrutamento8@timing.pt

TRATORISTA para BEJA
A Human Value encontra-se a recrutar:

TRATORISTA para a localidade de BEJA
O TRATORISTA será responsável pelas tarefas de gestão de
cargas e descargas em campo.
PROCURAMOS CANDIDATOS COM:
- COTS
- Experiência anterior em funções similares
- Disponibilidade imediata
OFERECEMOS:
- Vencimento compatível com a função
Para candidaturas deve enviar o seu CV para o email
candidato@human-value.pt

Distribuidores Beja - C/ Carta de
Condução C
A Kelly Services é uma empresa de Gestão de Recursos
Humanos que oferece oportunidades de emprego em diversos
sectores, de Norte a Sul de Portugal. Anualmente, em todo o
mundo, a Kelly Services emprega, em média, cerca de 560000
pessoas em trabalho temporário e cerca de 10000 em funções
permanentes.
A Kelly Services encontra-se em processo de recrutamento para
a função de Distribuidor (m/f) para prestigiada empresa cliente
em Beja.

Requisitos:
- Carta de Pesados;
- CAM.

Condições:
- Vencimento de acordo com a função
- SA
- Abono de Falhas
Nota: Ao valor acima acrescem prémios de acordo com Kms
percorridos e cargas transportadas
A Kelly Services atua na qualidade de Agência de Emprego, em
relação à presente oferta. Informamos que se optar por se
candidatar, as suas informações serão tratadas de acordo com
a Declaração de Privacidade da Kelly Services.

Candidate-se através do website

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

•
•

•
•

AVILUDO SA

2-11-2021
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

2-11-2021
Ref: 7628955

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

Empregado(a) mesa e balcão
•

•
•

•
•

Natércia Marques Unipessoal, lda

2-11-2021
Ref: 7803286

Beja
Restauração / Bares / Pastelarias

Detalhe da Oferta:
Procura-se pessoa para trabalhar em restaurante:
- Experiência(preferencialmente);
- Atendimento à mesa e balcão;
- Sentido de responsabilidade;
- Capacidade de organização;
- Transporte próprio (obrigatório);
Horário: 12:00-21:00 Full-Time ou Part-Time a combinar
Poderá comparecer presencialmente para entrevista
no Restaurante Chaparal, rua Dr. António Covas Lima,100,
ou Restaurante Dom Garfo Rua Alferes Borges do Reis, n.º 69,
7800-751 São Matias-Beja
ENCERRADOS AOS DOMINGOS

Operador(a) Fabril - Beja
•

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 .
Responsabilidades:
- Operacionalização de tarefas diretamente relacionadas com a
amêndoa, nomeadamente, receção e tratamento da
amêndoa, manutenção e higienização dos espaços.
Requisitos:
- Experiência em funções similares (preferencial);
- Flexibilidade de horário;
- Experiência em operar máquinas de movimentação (Empilhador,
Manitou)
Caso corresponda ao perfil envie-nos o seu CV para
rhumanos@deprado.eu
com a referência 22_2021_Operador(a) Fabril

