Ofertas de emprego em Beja semana de 15 a 19 novembro 2021

Chefe de Cozinha - Pousada de Beja
•

O QUE PROCURAMOS?
CHEF DE COZINHA (M/F) – Pousada de Beja

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

Technical Sales Promotor - Centro
Sul - Beja
•

O talento que procuramos:
• Bacharelato/Licenciatura ou Curso Profissional em Agronomia
ou Área similar;
• Conhecimentos de informática na ótica do utilizador;
• Carta de condução categoria B;
• Disponibilidade para mobilidade regional na zona Centro Sul do
país – Oeste, Ribatejo, Alentejo e Algarve.
• Sentido de responsabilidade e colaboração;
• Orientação para o cliente;
• Capacidade de planeamento para atingir resultados.

Oferecemos:
• Um projeto muito desafiante;
• Remuneração e benefícios de acordo com a posição e
experiência;
• Um contrato de trabalho por um período de 6 meses.
Dá-nos a conhecer o teu perfil profissional
Envia-nos a tua candidatura, indicando o assunto “Technical
Sales Promotor” através do email:
portugal.recruitment@rovensa.com

Técnico de Controlo de
Pragas/Extintores/Eletrónica
•

O Grupo Acção Contínua iniciou a sua atividade em 2006 no
ramo da Medicina no Trabalho e Higiene e Segurança.
Atualmente, também presta serviços na área de HACCP,
Formação, Desinfestação, Venda e Manutenção de Extintores
e SADI (Sistema Automático Deteção de Incêndio) e de
Equipamentos de Proteção Individual/Coletiva.
Pretendemos contratar Técnico de Controlo de
Pragas/Extintores/Eletrónica na região de Beja.
Requisitos:
- Experiência na área;
- Dinâmica e Gestão do Tempo;
- Carta de Condução.
Observações:
• Disponibilidade imediata;
• Inscrição no Centro de Emprego (mais valia).
Condições Oferecidas:
• Contrato de Trabalho;
• Salário base + subsídio de alimentação;
• Viatura da empresa para serviço externo e telemóvel;
• Integração num grupo sólido no mercado e numa equipa
dinâmica;
• Horário de Trabalho: 09:00h às 12:30h e das 14:00h às
18:30h.
Se reúne os requisitos pretendidos e está motivado para
iniciar um novo desafio profissional envie o seu CV para o
seguinte e-mail:
recrutamento@accaocontinua.pt
, com a seguinte referência: "TCPEE_Beja".

Precisa-se Formador/a para Beja
•

A Futurbrain esta a reforçar a sua equipa de formadores para
Lisboa, Alentejo e Algarve
Precisa-se Formador/a para seguintes áreas:
- Prevenção e Segurança Rodoviária
- Mecânica e Eletrónica
- Primeiros Socorros
- Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho
- Relacionamento interpessoal
- Direito laboral
- Regulamentação Atividade dos Transportes

PERFIL
Formação e Experiencia na área de Formação
Experiencia enquanto Formador
Formador Certificado (CAP/CCP)
REGALIAS
Integração equipa organizada, dinâmica e flexível
Valor Hora Formação
Valor Deslocação (quando aplicável)

CANDIDATURA
Sara Freitas
Coordenação Pedagógica
formacao@futurbrain.pt

Trabalhador para Laboratório - BEJA
•

O LAGRA - Laboratório Agrícola do Alentejo pretende
recrutar técnicos para a campanha da azeitona 2021/2022
Atividades/Responsabilidades:
- Elaboração de análises relacionadas com azeitona;
- Preenchimento da documentação associado análises
realizadas;
Requisitos:
- Disponibilidade imediata;
- Valoriza-se a experiência específica ambiente "campanha";
- Disponibilidade horária (regime de turnos rotativos em
laboração contínua);
- Sentido de responsabilidade e organização;
- Facilidade de relacionamento interpessoal, espírito de
equipa, espírito crítico e iniciativa;
- Privilegia-se residência perto de Beja ou arredores.
Oferta:
-Formação inicial;
-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:
angelapereira@lagra.pt

Técnico de Contabilidade (m/f) - Beja
•

A De Prado é uma empresa ligada ao setor agrícola, sedeada
em Beja, e onde a qualidade do azeite, azeitona de conserva e
amêndoa é reconhecida internacionalmente. Nesta fase de
expansão, pretendemos reforçar o nosso Departamento
de Contabilidade com um Técnico de Contabilidade (m/f), que
terá como principais responsabilidades o planeamento,
coordenação e monitorização das tarefas inerentes aos
processos contabilísticos, fiscais e administrativos da
empresa.
Procuramos profissional com o seguinte perfil:
- Formação Superior em Contabilidade ou Gestão (fator
obrigatório);
- Experiência mínima de 2 anos em Contabilidade e Gestão
Administrativa;
- Boa destreza informática, enquanto utilizador,
em Microsoft Office Excel e ERP Primavera;
- Dinamismo, capacidade analítica, rigor e método;
- Elevado sentido de responsabilidade;
- Espírito de equipa;
- Disponibilidade imediata.
Os (as) candidatos (as) deverão enviar o
seu currículo atualizado para o email
rhumanos@deprado.eu
indicando no campo do assunto do email a referência: Ref: 28_2021_Técnico
de Contabilidade (m/f)

Gerente - Distrito de Beja
Perfil:
• Formação ao nível do 12º ano (factor não eliminatório);
• Experiência comprovada no sector da Restauração;
• Conhecimentos de HACCP (fator plus);
• Capacidade de trabalhar num ambiente de pressão e de
resposta rápida, com uma afluência de público constante;
• Orientação para os resultados e objetivos e capacidade de
influenciar a equipa nesse sentido;
• Excelente capacidade analítica e organizacional;
• Facilidade em comunicar e gerar empatia perante qualquer
público, garantindo um serviço de excelência;
• Forte poder relacional na gestão de conflitos internos e
externos;
• Disponibilidade para trabalhar por turnos.
Oferece-se:
- Contrato Direto com o cliente;
- Vencimento Base + IHT 20%
- Premio anual de objetivos;
-Alimentação em espécie durante todo o turno de trabalho;
- Seguro de acidentes pessoais e vida;
- Outras regalias;
Se pretende abraçar um novo e estável projeto, envie o seu CV
para
rita.ferreira@manpower.pt
, com a ref "Gerente - Almodôvar"

Pedreiro (M/F) FRANÇA - BEJA 15€/H e HABITAÇÃO
•

A Manpower, Líder mundial em serviços de Recursos Humanos,
encontra-se a recrutar um Pedreiro (M/F) para prestigiado Cliente
situado em França.
Descrição da função:
- Funções de pedreiro;
- Leitura de projetos.
Requisitos:
- Polivalência Trabalhos e Disponibilidade para Vários tipos de
Trabalho;
- Humildade com todos os intervenientes;
- Disponibilidade horária.
Horário de trabalho: 8h-12h e das 13h as 17h. Possibilidade de
horas extras, devidamente pagas.
Se reúne os requisitos necessário e tem interesse na vaga, envie
o seu CV com a REF: Pedreiro_F para o e-mail
liane.monteiro@manpower.pt
ou ligue 924493984

Ajudantes para Construção CivilAlmodovar
•

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 ÁREA 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

Motorista Pesados - Basculantes
(Sul, zonas Évora / Beja)
A Transportes Paulo Duarte, empresa de referência no sector do
transporte de mercadorias em Portugal, pretende recrutar
Motoristas de Veículos Pesados de Mercadorias (basculantes):
Principais Responsabilidades:
- Preparação do serviço de transporte, nomeadamente verificação
da documentação necessária, bem como o próprio veículo;
- Estiva da mercadoria;
- Acompanhamento das operações de carga e descarga de
acordo com as normas e os padrões do cliente;
- Garantia de boa utilização, bom funcionamento
e manutenção dos equipamentos de trabalho.
Principais Requisitos:
- Carta de Condução com as categorias C+E (factor eliminatório);
- Cartão de Condutor e C.Q.M (factor eliminatório);
- Disponibilidade horária;
- Experiência na condução de veículos pesados – basculantes
(factor preferencial);
- Área de Residência: zonas Évora / Beja;
- Sentido de responsabilidade;
- Disponibilidade imediata.
Benefícios:
- Contrato de Trabalho directo com a empresa;
- Vencimento de acordo com o CCTV em vigor.
Se considera que o seu perfil se enquadra na função descrita
acima, por favor envie o seu CV actualizado para
vanessa.k@pauloduarte.pt
, com a referência “MOT.BASC_SUL”.

Part-Time 5H/dia em Beja Assistente (m/f)
•

Função: Part-Time 5H no Apoio ao Cliente - Beja
Missão
Receção das chamadas do atual cliente que contacta o
Serviço Oficial de Apoio ao Cliente, via telefone, para
informação, esclarecimentos de faturação, registo, alteração
ao serviço/tarifário de telecomunicações, assegurando
a qualidade de atendimento, visando a satisfação e a
experiência positiva do consumidor.
Competências
- Comunicação e assertividade;
- Empatia e orientação para o cliente;
- Raciocínio, análise e atenção ao detalhe;
- Habilitações mínimas 12º ano e destreza informática (ótica
do utilizador);
- Disponibilidade imediata.
Benefícios
- Formação Remunerada;
- Contrato de Trabalho estável;
- Vencimento Base + Subsídio de Alimentação + Subsídio de
Férias e Natal;
- Prémio mensal de Desempenho global (acima da média) +
Comissões;
- Seguro de Saúde;
- Desconto comercial especial de colaborador;
- Ambiente de trabalho positivo, tecnologia e perspetivas de
evolução/progressão.
Horário: Part-Time, com horários a definir até às 24:00 de 2ª a
domingo com duas folgas semanais.
Disponibilidade no 1º mês: 10:00 -18:00
Local do Emprego: Beja (centro)
Envie a candidatura à vaga de emprego, com o CV, para o email recrutamento.coimbra@intelcia.com
e Ref Apoio ao Cliente Inbound Beja PT5H

Admite-se Empregada (o) mesa e
balcão para restaurante em Beja ,
turno dos almoços com entrada
10:30
•
•
•
•
•

Restaurante Menau Beja
13-11-2021
Ref: 7867842
Beja
Restauração / Bares / Pastelarias

Detalhe da Oferta:

Admite se empregado(a) mesa e balcão com Experiencia mínima
1 ano , período de almoços de terça-feira a Domingo inclusive
com entrada imediata .
Entrada pelas 10:30 . Fazemos contrato .
Mais informações ou marcação de entrevista envie e mail para
marcolinomenau@hotmail.com

Precisa-se Auxiliar de Saúde /
Geriatria c/carta de condução Para
Beja
•
•
•
•
•

Medialentejo, Lda
13-11-2021
Ref: 7850694
Beja
Saúde / Medicina / Enfermagem

Detalhe da Oferta:

Requisitos:
Boa apresentação;
Dinamismo e espírito empreendedor;
Elevada capacidade de comunicação
Carta de Condução
Disponibilidade para deslocações
Oferecemos:
• Salário compatível com a função;
• Regalias em vigor na empresa
• Formação inicial e contínua
• Possibilidade de progressão na carreira.
Se tem o perfil pretendido, envie a sua candidatura para o email:
geral@medialentejo.pt

Colaborador para Serviço de Mesa
•

RESTAURANTE EM BEJA
Horário:
Folga 1 dia e meio por semana
FUNÇÃO:
Servir refeições e bebidas a clientes do restaurante. Executar ou
colaborar na preparação/arrumação da sala e arranjo das mesas
para as diversas refeições. Acolher e atender os clientes,
apresentar-lhes a ementa, dar-lhes explicações sobre os diversos
pratos e bebidas e anotar os pedidos.
Requisitos preferenciais, não obrigatórios:
- Dinamismo e boa apresentação
- Experiência anterior na função de empregado de mesa
- Bons conhecimentos de Vinhos
- Vontade de aprender
- Gosto por trabalhar em equipa
- Disponibilidade para trabalhar de imediato

Oferece-se
- Formação contínua
- Integração numa equipa dinâmica
- Remuneração compatível com a função e carga horária
Enviar CV para:
restaurante.beja.recrutamento@gmail.com

