Ofertas de emprego em Beja semana de 20 a 24 de dezembro 2021

Mecânico de pesados - Beja
•

•
•

•
•

Mecanica.mec

21-12-2021
Ref: 7953369

Beja
Conservação / Manutenção / Técnica

Detalhe da Oferta:
Precisa se de mecânico de pesados (camiões) com experiência.
Zona Beja/Ferreira do Alentejo.
Interessados contactar:
mecanicafaa@hotmail.com

Téc. Operativo Sistemas
Abastecimento Água e Águas
Residuais Beja - Ref. 40/AgdA/2021
Perfil:
• Habilitações académicas mínimas - 9.º ano de escolaridade;
• Disponibilidade para trabalhar em regime de prevenção ou
regime de turnos;
• Bom domínio de ferramentas informáticas;
• Carta de condução de veículos ligeiros.
Principais responsabilidades:
• Apoiar e efetuar, de acordo com os procedimentos
estabelecidos, a operação dos sistemas de abastecimento de
água e/ou saneamento de águas residuais;
• Realizar a recolha de amostras;
• Conduzir viaturas para transporte de pessoas, equipamentos ou
cisternas;
• Apoiar a verificação do estado de funcionamento e conservação
das infraestruturas dos sistemas;
• Executar operações de limpeza e pequenas reparações;
• Apoiar a realização das intervenções de manutenção dos
equipamentos elétricos, eletrónicos, mecânicos e
eletromecânicos e das instalações da empresa;
• Prestar apoio geral às atividades de operação.
Local de Trabalho: Beja - ETA da Magra
Oferta:
• Enquadramento na tabela salarial da empresa.
As pessoas interessadas deverão enviar a sua candidatura,
acompanhada de Curriculum Vitae detalhado, até ao dia
20/12/2021 para o endereço de e-mail
rh.agda@adp.pt

Mecânico de Equipamentos
Industriais para Ourique
•

Tecnovia – Sociedade de Empreitadas, S.A., empresa
Portuguesa de referência no setor da Engenharia e
Construção, com uma forte presença no mercado Nacional e
Internacional, procura integrar nos projetos da empresa:
Mecânico de Equipamentos Industriais para Ourique
Perfil Pretendido:
- Experiência mínima de 5 anos no setor e função;
- Saber diagnosticar avarias, reparação e manutenção dos
equipamentos;
- Testar e organizar escalas de manutenção;
- Experiência comprovada na área mecânica de
equipamentos de movimentação de terras (Pá-carregadora,
Retroescavadora, Bulldozer, Giratória, Dumper, Cilindros e
Veículos ligeiros e Pesados) - equipamentos industriais;
- Espírito de iniciativa, boa capacidade de organização e
planeamento;
- Preferencialmente residente no distrito de Beja;
- Disponibilidade imediata.
Candidatura:
Resposta com Curriculum Vitae detalhado para:
recursos.humanos@tecnovia.pt
Por favor colocar no assunto a vaga “Mecânico de Equipamentos Industriais
para Ourique”
Apenas serão analisados os CV que correspondam ao perfil solicitado.

Motorista de Pesados de Betoneira –
Alentejo
•

Tecnovia S.A., Empresa Portuguesa de referência no setor
da Engenharia e Construção, com uma forte presença no
mercado Nacional e Internacional, procura integrar nos projetos
da empresa:
Motorista de Pesados de Betoneira – Alentejo
Perfil Pretendido:
- Experiência mínima de 3 anos como motorista de pesados - na
condução de camiões de betoneira, transporte de betão e outros
materiais (fator eliminatório);
- Carta de condução com as categorias C+E;
- Certificado de Aptidão de Motorista (CAM);
- Carta de Qualificação de Motorista (CQM) e cartão tacógrafo;
- Preferencialmente residente na zona Beja, Évora ou Portalegre.
Candidatura:
Resposta com Curriculum Vitae detalhado para:
recursos.humanos@tecnovia.pt

Precisa-se formador/a na área social
- Beja
•

A Betweien, Lda. está a recrutar um/a formador/a na área
social, para ministrar ações de capacitação zona de Beja e
arredores:
Os/As interessados/as devem ter:
- Formação superior em áreas afetas às ciências
da educação ou ciências sociais;
- Capacidade de organização e pontualidade;
- Proatividade, criatividade e capacidade de resolução prática
de problemas;
- Facilidade de comunicação e adequação a crianças, jovens
e/ou público-adulto;
- Conhecimentos práticos em gestão de grupos de formação;
- Ter carta de condução e veículo próprio;
- Ter disponibilidade em horário laboral.
Regime de Prestação de Serviços.
Os/As interessados deverão enviar o CV para
recursos.humanos@btw.com.pt
, com a seguinte referência no assunto: For_Beja

Operador produção adega/lagar
•

•
•

•
•

Sociedade Agrícola Encosta do Guadiana, lda.

21-12-2021
Ref: 7932211

Beja
Indústria / Produção

Detalhe da Oferta:

Recrutamos para linha de produção, colaborador m/f
responsável, dinâmico e com disponibilidade total para integrar a
equipa da Herdade Paço do Conde, em Baleizão, Beja.
Entrada imediata.
Para se candidatar, envie CV para
info@pacodoconde.com
.
Aguardamos a sua candidatura!

Precisa-se Supervisor
•

•
•

•
•

TNP Work - Empresa de Trab. Temporário, Unip. Lda

21-12-2021
Ref: 7918656

Beja
Agricultura / Florestas / Pescas

Detalhe da Oferta:

Precisa-se supervisor para trabalhar em Beja/Serpa/Baleizão.
Com experiencia.
Que comunique em portugues e inglês (ou Indiano)
Com carta de Condução
Resposta para
rh@tnpwork.com

tlf: 912 853 776
243 140 075

Administrativo (m/f) Beja
•

Neste momento estamos a recrutar Assistente
de Administrativo (m/f) para prestigiado cliente, que atua no setor
industrial e comercial, situado em Beja.
A sua missão:
•Trabalho administrativo e apoio direto ao responsável do parque
de Beja
Horário de trabalho: 8h diárias, de segunda a sexta-feira.
O que procuramos em si:
•Formação académica mínima ao nível do ensino secundário
•Se tiver Licenciatura (temos preferência na área da Eng.
Ambiente
•Experiência em trabalho administrativo (preferencial)
•Excelentes conhecimentos de informática (Office, Programas
Faturação, etc)
•Polivalência, proatividade, forte capacidade de comunicação e
de trabalho em equipa
•Capacidade de resolução de problemas
•Residência na zona de Beja
A nossa proposta:
•Oportunidade de trabalhar numa empresa de renome;
•Integração em equipa dinâmica.
Caso esta oferta esteja de acordo com as suas aspirações
profissionais, envie o seu currículo atualizado para:
vasco.ribeiro@triangulu.pt
indicando a referência “VR_ADMINISTRATIVO_BEJA”. "

Técnico colocador de vidros (m/f) Beja (Carglass)
•

A Multitempo está a recrutar para a Carglass, empresa
especialista em reparação e substituição de vidros.
Tens disponibilidade imediata e resides na zona de Beja?
Candidata-te já!
FUNÇÃO:
- Colocação e reparação de vidros em automóveis;
- O atendimento ao cliente;
- A gestão administrativa e operacional dos serviços
realizados;
- A promoção de produtos e serviços adicionais.
REQUISITOS:
- Experiência em funções similares, preferencialmente, no
setor automóvel;
- Experiência no atendimento ao cliente;
- Conhecimento de informática na ótica do utilizador;
- Disponibilidade para deslocações;
- Carta de condução categoria B (obrigatório).
OFERTA:
- Remuneração compatível com a função e planos de
incentivos mensais;
- Formação inicial e continua para qualificação na função.
Os interessados deverão enviar o CV atualizado para
recrutamento.maia@multitempo.pt
com a indicação do nome da oferta "Beja_Carglass".

Cuidador(a) familiar para Mértola
com entrada imediata Fins de
Semana
•

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 para
Mértola, distrito de Beja, com experiência no cuidado direto a
utentes.
Horários: Interna de final de semana(Sexta a Domingo).
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

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

Motorista de Ligeiros com ADR (M/F)
Beja
•

A Go Work, empresa especializada na área dos Recursos
Humanos, está a recrutar para prestigiada empresa sua
cliente: "Motorista com ADR (M/F) Beja"
HORÁRIO:
- Full-time, de 2ªfeira a Domingo, com folgas rotativas.
FUNÇÕES:
- Recolha e transporte de resíduos.
REQUISITOS:
- Habilitações literárias ao nível do 9ºano;
- Certificado de ADR (requisito obrigatório);
- Experiência como motorista (requisito preferencial).

OFERECE-SE:
- Vencimento compatível com a função;
- Contrato de trabalho;
- Bom ambiente de trabalho.
Os candidatos que se identifiquem com o perfil acima
mencionado, devem enviar o seu curriculum através do:
https://emprego.gowork.pt/job.aspx?jobguid=6af26b7a-1fab4af8-aed6-91561574e7af

Em caso de dúvidas contacte-nos através: 211 546 040.
Todas as candidaturas serão tratadas com confidencialidade
ao abrigo da Lei de Proteção de Dados.
Somente serão consideradas as candidaturas que reúnam o
perfil solicitado. Todas as restantes ficarão em base de dados
para futuras solicitações.
Alvará nº 544, concedido a 07/05/2007 pelo IEFP.

Precisa-se Trabalhador(a) limpeza Residência S. Barnabé - Beja
•

Admite-se para contrato de trabalho a tempo inteiro:
Auxiliar de Serviços Gerais para a Residência S. Barnabé - Beja.
O Candidato deverá:
- Ter disponibilidade imediata;
- Ser pessoa responsável;
- Ter disponibilidade para trabalhar em horários rotativos;

Os interessados, devem enviar o seu Curriculum Vitae, para o
email:
recursos.humanos@fsb.pt
ou entregar o mesmo directamente na Residência S. Barnabé - Beja.
No âmbito da entrada em vigor do novo regulamento de protecção de dados,
só serão admitidas candidaturas que no corpo do email expressem o seu
consentimento para o processamento de dados no âmbito do processo de
recrutamento:
"Autorizo o tratamento dos dados constantes da presente candidatura,
incluindo o seu registo, conservação da Fundação S. Barnabé, para efeitos
de recrutamento e selecção e declaro que fui informado que posso pedir a
alteração, rectificação ou eliminação dos mesmos mediante solicitação escrita
dirigida ao Departamento de Recursos Humanos, sito na Residência S.
Barnabé – Almodôvar, Rua Professor Doutor Fernando Pádua, n.º 5, 7700-071
Almodôvar, ou através do e-mail "recursos.humanos@fsb.pt"

Cozinheiro/a 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"

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 33_2021_Operador(a) Fabril

Copeiro(a) - Hotel Vila Galé Clube de
Campo (Beja)
•

O QUE PRETENDEMOS
- Profissional com experiência em funções similares;
- Forte espírito de equipa;
- Capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal;
- Polivalência;
- Capacidade de trabalhar sob pressão;
- Dinamismo e proatividade;
- Flexibilidade de horários.
O QUE 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/2202

Operário Polivalente de Manutenção
- Vila Galé Clube de Campo (Beja)
•

O QUE PRETENDEMOS
- Profissional com experiência requerida na função
e formação na área;
- Bom relacionamento em equipa;
- Elevado sentido de responsabilidade e ética profissional;
- Boa capacidade de comunicação e relacionamento
interpessoal;
- Apresentação cuidada;
- Capacidade de trabalhar sob pressão;
- Organizado(a) e metódico(a);
- Rigor na organização e cumprimento dos padrões de
serviço;
- Ótica de manutenção preventiva e corretiva;
- Conhecimentos de normas de HACCP;
- Flexibilidade de horários.
O QUE 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/2368

Seaside - Recruta Vendedor [M/F] Beja
•

Seaside - Empresa de Calçado, recruta para a sua Loja de
Beja, Vendedor [M/F].
Funções: Atendimento ao cliente, reposição e armazém.
Perfil:
- Escolaridade mínima obrigatória.
- Boa apresentação e imagem cuidada.
- Simpatia e gosto pelo atendimento ao cliente.
Principais requisitos:
- Responsabilidade e compromisso.
- Proatividade e autonomia.
- Disponibilidade imediata.
Horários:
- Full-time.
- Horários rotativos.
- Folgas rotativas.
Oferecemos:
- Contrato de Trabalho.
- Integração em equipa jovem e dinâmica.
- perspetivas de continuidade.
Se o seu perfil se enquadra no pretendido, envie o seu CV
para:
seaside.beja@seaside.pt
, com a refª: Beja - Vendedor

Jardineiro (m/f) - Vila Galé Clube de
Campo (Beja)
•

O QUE PRETENDEMOS
- Profissional com experiência em funções similares
(preferencialmente no sector hoteleiro) e/ou formação na área;
- Organizado(a) e metódico(a);
- Polivalência;
- Flexibilidade de horários.
O QUE 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/2425

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

Motorista de Pesados Distribuição
(M/F) - Beja
•

A Empresa Transportes M. Brites opera no transporte de
mercadorias para o mercado Nacional/Internacional e na área da
Distribuição, sendo considerada uma empresa de referência no
setor.
Pretendemos recrutar para os nossos serviços:
Motorista de Pesados para Distribuição Alimentar (M/F) - Beja
Função:
Transporte e Distribuição de produtos alimentares
Requisitos:
• Carta de Pesados (categoria C)
• Formação profissional CAM
• Cartão de condutor
• Conhecimento da Região
• Autonomia e forte sentido de responsabilidade
Competências:
• Valorizamos experiência anterior na função
• Valorizamos facilidade de relacionamento com clientes
Oferecemos:
• Contrato de trabalho com a empresa
• Condições salariais e complementos compatíveis com a função
• Formação continua e adequada à função
• Evolução profissional na empresa
Candidaturas:
Envio de CV com a Refª: Mot_Beja_2021
• Email:
rh@tmbrites.pt

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.
Horário: 08H00 às 17H00 - 08H00 às 15H00 - 15H00 às 22H00
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

Trabalhador(a) de limpeza - CP Beja
•

A ILUSO está a recrutar Trabalhadora de Limpezas para
integrar a nossa equipa em Cp Beja.
O Candidato será responsável pelo serviço de Limpeza,
seguindo e executando tendo em conta as diretrizes
definidas pela empresa.
Funções:
- Limpeza e higiene;
- Horário disponível:
Sábado , Domingo e Feriados 08:00-12:00 e das 13:00-17:00

Perfil pretendido:
- Experiência de 2 anos em execução
de limpezas (preferencialmente);
- Capacidade de organização e planeamento;
- Capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal;
- Orientação para o cliente;

Oferecemos:
- Ordenado base, subsidio de alimentação, subsídio de férias,
subsídio de natal e substituição de férias;
- Boas condições de trabalho;
e-mail:
recrutamento@iluso.pt

