Ofertas de emprego em Beja semana de 27 a 31 de dezembro 2021

ELETRICISTA BAIXA TENSÃO - Beja
•

Requisitos:
– Experiência em instalações elétricas edifícios, instalação de
cablagem e ligações de equipamentos,
elétrico, telecomunicações e segurança
– Disponibilidade imediata ou em breve
Os candidatos que preencham os requisitos acima indicados
deverão enviar o seu CV, escrevendo no assunto "Eletricista
Baixa Tensão - Lisboa" para o seguinte endereço de e-mail:
recrutamentoleiria@worldjob-ett.com

Em caso de dúvida, contactar: 963 126 772 / 962 128 855 / 967 873 633 / 967
873 637

Colaboradores/as de limpeza para o
CONTINENTE DE BEJA - 1H/DIA
•

ATENÇÃO: Antes de se candidatar, não deixe de ler o
regulamento com os requisitos para esta vaga de emprego.
Empresa espanhola a investir em Portugal precisa de
EMPREGADA DE LIMPEZA para o CONTINENTE DE BEJA 1H/DIA.
Horário: das 09h00 às 10h00, de segunda a domingo.
REQUISITOS:
Morar próximo ao local de trabalho.
Nacionalidade portuguesa ou autorização de residência em
Portugal.
Responsabilidade e pontualidade.
OFERECEMOS:
Contrato de trabalho.
Remuneração acima da média.
Interessados podem entrar em contacto através do nosso
facebook : https://www.facebook.com/limcamar.pt e e-mail:
RH@limcamar.pt
. Na mensagem enviada deve aparecer a REF.: BEJA

Operador(a) máquinas agrícolas
•

Descrição:
A RISCA GRANDE Lda., produtora de azeite com forte vocação
para a produção de azeite de alta qualidade, situada na zona
de Serpa (Distrito de Beja) procura um reforço para a sua equipa
nos olivais e pomares.
Funções/Responsabilidades:
• Operar máquinas agrícolas
• Efectuar tratamentos fitossanitários
• Operar escavadoras hídraulicas
• Efectuar manutenção dos sistemas de rega
• Efectuar manutenção nas máquinas agrícolas
• Efectuar podas em olivais e pomares de citrinos
• Efectuar todo o tipo de operações culturais nas diferentes
culturas
Requisitos/Perfil:
• Entrada imediata
• Formação na área
• Experiência em trabalhos agrícolas
• Conhecimentos de mecânica e experiencia em soldar
• Cartão de aplicador
• Licença de condução da categoria III ou carta de condução C
• Ter sentido de responsabilidade
• Facilidade de comunicação e mente aberta
• Facilidade em integrar-se e trabalhar em equipa
• Flexibilidade de horário durante a colheita
Caso interesse, mandar o CV para
recursos.humanos@riscagrande.com

Adegueiro (M/F) Baixo Alentejo
•

Integre uma empresa bem-posicionada que atua no setor da
viticultura, assumindo a função de Adegueiro, no distrito de
Beja.
Com reporte ao Técnico Superior assumirá as
responsabilidades operacionais do funcionamento da Adega,
participando em todas as etapas do processo. Terá como
principais tarefas a filtração do vinho, receção da uva,
trasfegas, tratamento do vinho, higienização da Adega, apoio
no enchimento, rotulagem e embalamento.
Procuramos um profissional com Ensino Secundário
concluído, gosto pelo setor da produção do vinho e
experiência mínima de um ano. Necessita de ter um elevado
sentido de responsabilidade e organização, disponibilidade
de horários, dinamismo e capacidade de adaptação.
O trabalho em equipa, gosto pela aprendizagem
e formação são também características importantes ao bom
desempenho da função.
O horário será de 40h semanais (2ª a 6ª feira) e terá um
vínculo contratual estável.
Fará parte de um projeto sólido, numa equipa dinâmica e
inserida num ambiente de trabalho colaborativo. Será
proporcionado um ambiente familiar, onde o atendimento
personalizado é valorizado.
Para se candidatar necessita de registar-se ou aceder à sua
área reservada em:
https://www.withcompass.pt/oferta/1212/

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
Por favor colocar no assunto a vaga “Motorista de Pesados de Betoneira –
Alentejo"
Apenas serão analisados os CV que correspondam ao perfil solicitado.

Engenheiro do Ambiente - Beja
•

Principais características:
- Habilitações Literárias ou
Profissionais: Formação em Engenharia do Ambiente
- Conhecimentos em Sistemas de Tratamento e Drenagem de
Água Residuais, evidenciados no Curriculum Vitae da
candidatura;
- Domínio de Inglês;
- Conhecimentos informáticos na ótica do utilizador;
- Excelente capacidade de comunicação e escrita;
- Proatividade e capacidade para trabalhar sob pressão;
- Carta de Condução.

Fatores preferenciais:
- Conhecimento dos problemas e tarefas inerentes às
funções a exercer
- Formação profissional complementar
- Capacidade de relacionamento interpessoal e iniciativa
- Interesse e motivação profissional
Formalização das candidaturas:
- As candidaturas terão de ser acompanhadas de Curriculum
Vitae actualizado.

- Endereço electrónico para entrega das candidaturas:
ctga.geral@ctga.pt

GRUPO AVILUDO- Filial de Beja
recruta Auxiliares armazém /
logística- Filial Beja - horário
noturno
•

•
•

•
•

AVILUDO SA

28-12-2021
Ref: 7926324

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 armazém e logística alimentar,
cargas, descargas e organização de armazém. Pede-se alguma
experiencia na área, 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

Motorista de Ligeiros (M/F)- Beja
•

A Kelly Services é uma empresa de Gestão de Recursos
Humanos que oferece oportunidades de emprego em diversos
sectores, de Norte a Sul do país. Anualmente, a empresa emprega
em média ?480 000 pessoas em todo o mundo. Desde 2015
a Kelly Services tem vindo a ser distinguida como uma das 100
melhores empresas para trabalhar em Portugal.
A Kelly Services encontra-se em processo de recrutamento e
seleção para Motorista de Ligeiros para prestigiada empresa
cliente na zona de Beja. Requisitos:
- ADR ou experiencia de motorista.
- Habilitado para a condução de veículos ligeiros de mercadorias;
Função:
A tarefa consiste na realização de rotas previamente
estabelecidas. Efetuar recolhas e entregas com toda a
documentação legal inerente ao serviço aplicado, bem como o
correto acondicionamento, estivação e identificação da
mercadoria a ser transportada.
Condições:
- Vencimento compatível com a função;
- SA:
- Mais complementos à função.
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.
_______
Kelly Services acts as an Employment Agency in relation to this
offer. Please be advised that if you choose to apply, your
information will be treated in accordance with the Kelly Services
Privacy Statement.
Candidate-se através do website

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 de trabalhadora de
limpeza para Beja
•

•
•

•
•

Fine Facility Services, Lda

26-12-2021
Ref: 7964329

Beja
Limpezas / Domésticas

Detalhe da Oferta:

Solicita-se que contactem Paulo Silva para o telemóvel 93 860 35
42 ou que enviem o respectivo currículo para o seguinte
endereço electrónico:
ldominguez@fine.org.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

BEJA - OPERADOR DE LOJA - Fulltime/Part-time
•

Junte-se à nossa Equipa de Loja!

Nas lojas Pingo Doce valorizamos os nossos colaboradores oferecendo:
→ Estabilidade profissional numa Empresa familiar com mais de 30.000
Colaboradores, pertencente ao Grupo Jerónimo Martins que conta com
mais de 225 anos de história;
→ Oportunidades de Desenvolvimento profissional baseadas no mérito;
→ Benefícios e protocolos de saúde e educação.

Procuramos Pessoas para as nossas equipas com:
Gosto por trabalhar em equipa;
Forte orientação para o cliente;
Dinamismo e sentido de responsabilidade;
Vontade de aprender e crescer.

Somos uma Companhia com mais de 40 anos, onde todos os dias nas nossas lojas,
garantimos um serviço de excelência!

Se tem o que procuramos e quer dar vida à melhor comida, submeta a sua candidatura e
junte-se à nossa equipa.

Candidate-se aqui

Empregados Mesa - Beja
•

O PESTANA HOTEL GROUP é o maior grupo multinacional
de origem portuguesa no sector do Turismo, está presente
em 16 países, detém 12.000 quartos sob gestão direta, conta
com uma equipa global de 7.000 profissionais e é escolhido
por mais de 3 milhões de Clientes/ano.
Se és ambicioso e tens paixão pelo mundo da Hotelaria, no
Pestana Hotel Group tem a oportunidade de realizar os teus
sonhos apostando numa carreira profissional repleta de
desafios que visam o sucesso.
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

