Ofertas emprego Beja semana de 13 a 17 dezembro 2021

VENDEDORES DISTRIBUIDORES
Auto Venda (M/F)-BEJA
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

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

Motorista 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-1fab-4af8aed6-91561574e7af

Em caso de dúvidas contacte-nos através: 211 546 040.

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

Técnicos de Análises Clínicas - Beja
•

A ManpowerGroup, empresa líder em Recursos
Humanos pretende recrutar Técnicos de Análises Clínicas,
para integrar prestigiado cliente no distrito de Lisboa
Requisitos:
- Licenciatura na área de ciências Biomédicas Laboratoriais
ou similar;
- Cédula profissional válida pelo ACSS (Requisito
obrigatório);
- Com ou sem experiência na função;
- Dinâmico e responsável;
- Saber gerir o tempo;
- Disponibilidade imediata;
Oferta:
- Contrato direto com o cliente;
- Bom Ambiente de trabalho;
- Remuneração base + Subsídio de alimentação + Seguro de
saúde

Horário de trabalho:
- Full Time
Local de Trabalho: Beja
Se reúne os requisitos para a função, envie-nos o
seu Curriculum Vitae atualizado para
rita.ferreira@manpower.pt

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/

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

Precisa-se 2 Empregados de Mesa
(Restaurante/Bar) para Hotel 4
estrelas em Beja
•

Procuramos 2 profissionais com formação em sala ou
experiência:
1) Part-Time para Pequeno-Almoço (horário previsto das
07h00 // 11h00)
2) Full-Time para Restaurante/Bar
Preferência:
- Conhecimentos de línguas;
- Disponibilidade para trabalhar em feriados e fins-desemana;
- Forte sentido de responsabilidade;
- Boa apresentação;
- Gosto e facilidade no atendimento ao público e
no trabalho em equipa;
Enviar CV atualizado para:
restaurante@bejaparquehotel.com

Vendedor (m/f) Loja MEO Beja
Procuramos um Vendedor (m/f) para uma Loja representante da
MEO em Beja com forte aptidão comercial. Se a comunicação é o
teu forte, esta é a tua oportunidade! Loja oficial
MEO Beja Intermarché, recruta Vendedor(a) com
aptidão comercial para integrar na sua equipa.
Descrição de funções:
- Venda de produtos e serviços MEO;
- Gestão de clientes em loja;
- Tarefas administrativas inerentes.
Requisitos:
- Gosto pela área comercial, elevada responsabilidade e
motivação para trabalhar por objetivos;
- Valorizamos experiência na
área comercial de Telecomunicações (venda direta e/ ou
promoções);
- Experiência como vendedor de loja;
- Conhecimentos de informática na ótica do utilizador;
- Conhecimentos de Inglês;
- Residência na área de Beja, Serpa, Moura e arredores.
Oferta:
- Remuneração base + plano comissional ilimitado;
- Formação certificada;
- Benefícios em serviços de telecomunicações em casa;
- Full-Time 40 horas semanais de Segunda-feira a Domingo
- Formação inicial e contínua.

Local de trabalho: Sines
Candidate-se exclusivamente no nosso site: https://planetmais.pt/
REF: VEND_LOJA_BEJA/21
Nota: Atendendo ao esperado elevado número de candidaturas,
não nos vai ser operacionalmente possível dar feedback a todos
os candidatos.
Os candidatos selecionados serão contactados no prazo de 15
dias.

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

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

GRUPO AVILUDO -Beja, condutores /
distribuidores com carta de pesados
e CAM -entrada imediata
•

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

Engenheiro Electrotécnico - Beja
•

A CTGA- Centro Tecnológico de Gestão Ambiental, pretende
recrutar um/a Engenheiro/a Eletrotécnico para reforço de equipa.
Dados para Candidatura:
- Habilitações Literárias ou Profissionais: Formação Superior
em Engenharia Eletrotécnica;
- Conhecimentos informáticos na ótica do utilizador;
- Excelente capacidade de comunicação e escrita;
- Capacidade de relacionamento interpessoal e iniciativa;
- Interesse e motivação profissional;
- Carta de Condução;
Formalização das candidaturas:
As candidaturas terão de ser acompanhadas de Curriculum
Vitae atualizado.
Endereço eletrónico para entrega das candidaturas:
ctga.geral@ctga.pt

Empregados Mesa - Beja
•

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

Tratorista (m/f) - Beja
•

A De Prado Portugal é uma empresa ligada ao setor agrícola e
uma referência na produção e transformação de azeitona e
amêndoa. Nesta fase de crescimento, pretendemos reforçar a
nossa estrutura no campo na zona de Beja.
Pretendemos um profissional com o seguinte perfil:
- Carta de Tratorista ou habilitação legal para o exercício da
função;
- Disponibilidade para trabalhar na zona de Beja;
- 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/palavra: Ref:
32_2021_Tratorista (m/f)

Precisa-se Auxiliar de Serviços
Gerais - 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.

Motorista / Distribuidor (Beja)
•

Função:
- Distribuição de mercadorias;
- Carga e descarga de mercadorias;
- Aprovisionamento;
- Conferência;
- Embalamento e etiquetagem de produtos.
Requisitos:
- Experiência de condução;
- Experiência em funções de armazém e/ou similares;
- Carta de Condução de Ligeiros;
- Certificado de condução de máquinas (preferencial);
- Responsável, pontual e assíduo;
Oferece-se:
- Regalias em vigor na empresa;
- Integração numa empresa sólida e em crescimento;
- Ambiente de trabalho jovem e dinâmico.
Se considera ter o perfil solicitado, envie o seu Curriculum
vitae com o título "Motorista/ Distribuidor" para o endereço
de correio eletrónico:
recrutamento@garrafeirasoares.pt

