Ofertas de emprego em Beja semana de 22 a 26 de novembro de 2021

Técnicos de Análises Clínicas /
Colheitas (m/f) Full-time - Beja
•

Assuma a função de Técnico de Análises Clínicas
e Saúde Pública, num Posto de Colheitas de
um Laboratório Conceituado, em Beja.
Ficará inserido num posto de análises e realizará a colheita
de produtos para análises clínicas, encaminhando as
amostras para tratamento em laboratório. Terá que assegurar
um bom atendimento ao cliente, de acordo com os princípios
de excelência que caracterizam o Laboratório.
Para integrar esta oportunidade tem que apresentar um dos
seguintes requisitos:
a) licenciatura em Análises Clínicas e Saúde Pública ou
equivalente (detentor de cédula profissional para a função de
técnico de análises clínicas e saúde pública);
b) experiência em Colheitas de amostras biológicas com as
seguintes habilitações: Ciências da Saúde, Biotecnologia,
Bioquímica, Biologia e outras afins na área da Saúde.
Valorizamos a residência próxima do posto ao qual se está a
candidatar.
Realizará um horário de 40h semanais, distribuídas entre
segunda e sábado.
Terá um vínculo contratual estável, com condições
interessantes e ficará inserido num Grupo Sólido.
Para se candidatar aceda à sua área reservada em:
https://www.withcompass.pt/oferta/1189/

Assistente Loja Telecomunicações
Empresas (M/F) Beja
, na zona de Beja (Centro Comercial Continente).
Descritivo de Funções:
- Atendimento de clientes;
- Venda de serviços e produtos;
- Realização de tarefas administrativas associadas aos processos
de venda/atendimento.
Perfil de Competências:
- Habilitações Académicas ao nível do 12.º Ano;
- Experiência profissional em venda de serviços/produtos
referentes a telecomunicações;
- Destreza no manuseamento de aplicações e ferramentas
informáticas;
- - Disponibilidade para trabalhar em horários por turnos e folgas
rotativas de 2ªf a domingo, entre as 09h e as 22h;
- Disponibilidade imediata.
Condições/Oferta:
- Contrato de trabalho com perspetivas de continuidade, assim
como oportunidades de crescimento e evolução dentro da
estrutura organizacional;
- Package Salarial constituído por Valor Base + Subsídio de
Alimentação em Cartão + Subsídio de Caixa + Comissões
extremamente atrativas e indexadas ao cumprimento de objetivos
+ Plano de benefícios;
- Horário de Trabalho: 8h/dia de 2ªf a domingo entre as 09h e as
22h com folgas rotativas;
- Local de Trabalho: Beja (Centro Comercial Continente).
Candidate-se através do seguinte link:
https://heading.peoplenect.com/ats/external_applicant/?page=vie
w_jobs_details&job_id=4887&company_id=42

Chefe de Cozinha - Pousada de Beja
O QUE PROCURAMOS?
CHEF DE 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

Operador Laboratório (m/f) - Beja
•

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;
- 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
com a referência 29_2021_Operador laboratório

Cozinheiro de 2ª (M/F) - Beja
•

A Triangle Solutions, empresa multinacional especialista em
Gestão de Recursos Humanos, encontra-se a recrutar para
prestigiado cliente no sector
de Restauração Colectiva, Cozinheiro de 2ª (M/F) para projeto
localizado em Beja.
Funções:
- Preparar os alimentos e empratar as refeições;
- Ajudar a preparar e confeccionar as refeições.
Requisitos:
- Experiência anterior em funções similares;
- Facilidade de deslocação;
- Disponibilidade de horários;
- Disponibilidade imediata.
Horário:
Rotativo- Entre as 06H00 e as 21H00
Oferecemos:
- Vencimento Compatível com a Função.
Se considera ter o perfil que procuramos, não hesite e candidatese, enviando o seu CV para
ana.ripado@trianglerrhh.pt
com o assunto "Cozinheiro de 2ª- Beja"

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".

Empregado de Refeitório (M/F) - Beja
•

A Triangle Solutions, empresa multinacional especialista em
Gestão de Recursos Humanos, encontra-se a recrutar para
prestigiado cliente no sector de restauração coletiva, 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 RefeitórioBeja" para
ana.ripado@trianglerrhh.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)

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

Estágio Profissional Balcão de Beja
•

Goodtravel - Empresa em franca expansão na área
do Turismo e não só, detentora de representação, de
Empresa Mundialmente prestigiada na área da Rent-a-CAr,
pretende aumentar a sua equipa para balcão de Beja.
Oferta:
Estágio profissional;
Possibilidade de continuar no seio da Empresa;
Formação continua;
Horário de Segunda a Sexta-Feira;
Pretendemos candidato(a):
Experiência no atendimento ao público;
Fluente em Português e Inglês;
Capacidade de organização;
Capacidade de trabalho em equipa;
Competências ao nível de ferramentas de computador;
Valorizamos experiência administrativa;
Candidatos deverão enviar C.V. para
nuno.ferreira@goodtravel.pt

Pintor de Automóveis - Beja (M/F)
•

Pintor de Automóveis - Beja
Vem fazer parte da nossa equipa!
Procuramos pessoas dinâmicas e que tenham gosto pelo
sector automóvel.
Perfil:
- Experiência na função de Pintor de automóveis;
- Experiência Multimarca (preferencial);
- Disponível, dinâmico e que tenha gosto pelo trabalho em
equipa.
- Conhecimentos informáticos na ótica do utilizador;
- Carta de condução de ligeiros;

Oferece-se:
- Integração numa empresa sólida;
- Remuneração em função da experiência demonstrada;
- Regalias em vigor na empresa.
Nota: Apenas serão chamados os candidatos que tenham
experiência efetiva.
Enviar candidaturas para:
recrutamento@multiauto.pt

Mecânico de Automóveis - Beja (M/F)
•

Mecânico de Automóveis - Beja
Vem fazer parte da nossa equipa!
Procuramos pessoas dinâmicas e que tenham gosto pelo
sector automóvel.
Perfil:
- Experiência na função de mecânico de automóveis;
- Formação técnica em Mecânica (preferencial);
- Conhecimentos de Diagnóstico, reparação e verificação de
sistemas mecânicos;
- Organização e controlo da qualidade do trabalho a executar;
- Experiência Renault / Peugeot (preferencial);
- Disponível, dinâmico e que tenha gosto pelo trabalho em
equipa.
- Conhecimentos informáticos na ótica do utilizador;
- Carta de condução de ligeiros;

Oferece-se:
- Integração numa empresa sólida;
- Remuneração em função da experiência demonstrada;
- Regalias em vigor na empresa.
Nota: Apenas serão chamados os candidatos que tenham
experiência efetiva.
Enviar candidaturas para:
recrutamento@motorpor.pt

Empregada(o) de Mesa/Bar de 1ª Vila Galé Clube de Campo (Beja)
•

O hotel Vila Galé Clube de Campo pretende integrar na sua
equipa Empregado(a) de Mesa/Bar de 1ª.
PRETENDEMOS:
- Profissional com experiência requerida em funções
similares e/ou formação na área;
- Domínio de de uma língua estrangeira (preferencialmente
Inglês);
- 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/2197

Empregada(o) de Andares - Vila Galé
Clube de Campo (Beja)
O hotel Vila Galé Clube de Campo pretende integrar na sua
equipa Empregado(a) de Andares.
PRETENDEMOS:
- Profissional com experiência comprovada na área;
- Forte espírito de equipa;
- Capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal;
- Orientação para o cliente;
- Rigor no cumprimento dos padrões de serviço;
- Apresentação cuidada;
- Polivalência;
- Conhecimento de línguas estrangeiras (preferencialmente
inglês);
- Flexibilidade de horários.
O QUE PODERÁ ENCONTRAR:
- 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 para o formulário disponível
em https://emprego.vilagale.com/details/2194

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

Animador(a) - Vila Galé Clube de
Campo (Beja)
•

O hotel Vila Galé Clube de Campo (Beja) pretende integrar na
sua equipa um(a) Animador(a).
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

Técnico de Manutenção - Beja
•

A GREEN WORLD Lda, encontra-se em processo
de recrutamento para a seguinte função :
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO
Requisitos:
Formação/Conhecimentos em Manutenção de Edifícios
Experiência na área
Conhecimentos de Eletricidade
Conhecimentos de Climatização (preferencial)
Com Carta de Condução
Capacidade para trabalhar sob pressão
Sentido de responsabilidade e assiduidade
Gosto por trabalhar em equipa
Oferecemos:
Remuneração compatível com função
Oportunidade de Progressão de Carreira
Resposta para
geral@greenworld.pt

