Ofertas emprego em Beja semana de 6 a 10 dezembro 2021

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
candidate-se, enviando o seu CV para
ana.ripado@trianglerrhh.pt
com o assunto "Cozinheiro de 2ª- 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".

STORE MANAGER - MO - Beja
•

A MO é uma marca internacional do Grupo Sonae, com mais
de 120 pontos de venda. As coleções da MO são inspiração,
moda e tendência, aliadas a uma vasta oferta de Essentials,
indispensáveis a um lifestyle urbano e atual.
Para integrar a Equipa da MO na loja de BEJA, procuramos:
STORE MANAGER
RESPONSABILIDADES:
- Impulsionar a performance da equipa e do negócio;
- Ativar a paixão da equipa pela moda e tendências,
desenvolvendo um ambiente colaborativo e orientado para os
resultados;
- Potenciar uma forte identificação com uma cultura
de vendas e serviço ao cliente;
- Adequar a estratégia de comunicação e de visual
merchandising, potenciando a proposta comercial;
- Monitorizar indicadores e concretizar estratégias de alto
impacto na promoção de vendas e resultados;
- Garantir o cumprimento dos processos e procedimentos da
companhia;
- Promover a difusão dos valores e visão da marca.
Gostas de viver cada dia intensamente, tens experiência em
fast fashion retail, paixão pelas vendas e estás preparado
para desenvolver e motivar a tua equipa para superar todos
os desafios?

Então esta é a tua oportunidade MO!
Candidata-te através
de: https://career2.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareerpv
t?jobId=6641&company=fashiondiv&st=303A7C9E650D07331
AB32CBEE732BC3988E83209

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/

BEJA - ÉVORA - Arredores Esteticista - Técnica de Depilação a
Laser
•

BEJA - ÉVORA - ARREDORES
A DepilTime é uma empresa em forte expansão no mercado
que atua na área da estética direcionada para Depilações a
Laser Díodo
Requisitos:
- Experiência ou gosto pela área da Estética
- Boa apresentação
- Forte sentido comercial
- Ambiciosa, pro-activa, motivada e dinâmica
- Disponibilidade imediata
Oferecemos
- Salário 1.500€
- Contrato de Trabalho
- Formação inicial contínua
- Bom ambiente de trabalho
- Estabilidade profissional
- Progressão na carreira
- Veículo e Telemóvel da Empresa
- Prémios de produtividade e assiduidade
ENVIAR CV ACTUALIZADO COM FOTO PARA
info@depiltime.pt

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.
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"

Técnico de Instalação e Manutenção
de Equipamentos Segurança (BEJA)
Perfil e critérios de valorização do candidato:
- Habilitações mínimas ao nível do 9º ano com preferência por
Curso de Especialização Tecnológica em Eletricidade de
equivalência 12º ano;
- Experiência profissional com conhecimentos de eletricidade,
centrais de incêndios,
- Pessoa dinâmica, responsável e com capacidade de trabalhar
em equipa;
- Carta de Condução;
- Residência na zona de Beja;
Oferecemos:
- Formação progressiva na área e especialização, sendo
importante o candidato ter conhecimentos de eletricidade,
canalização ou eletrónica;
- Contrato de Trabalho, renovável para fazer carreira profissional
na empresa.
- Trabalho com remuneração base e prémio de produção.
- Integração em equipa constituída por outros quadros técnicos,
na mesma área e com rápido crescimento de aprendizagem em
áreas como, eletricidade, segurança contra
incêndios, segurança eletrónica e videovigilância.
- Computador portátil com ligação à Internet.
- Telemóvel (uso profissional).
Carga horária:
- 40 horas semanais.
Os interessados devem enviar o curriculum vitae com fotografia,
para
rh@beja.previgarb.com
com o assunto "Técnico".

Motorista de Pesados - Beja
•

•
•

•
•

ETSA

5-12-2021
Ref: 7898700

Beja
Transportes / Logística

Detalhe da Oferta:

Empresa sediada em Loures, está a recrutar Motoristas de
Pesados com CAM, para a zona de Beja.
Se reside nesta área geográfica e tem carta de condução C ou
C+E, venha fazer parte da nossa equipa.
Temos para oferecer condições salariais atrativas.
Marque já a sua entrevista pelo telefone 219 828 190, ou envie o
seu CV para:
nuno.campos@etsa.pt

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
candidaturas@tpduarte.pt
, com a referência “MOT.BASC_SUL”.

Recrutamento de Formadores Segurança Privada - Beja
•

A Comunilog Consulting, Lda. encontra-se neste momento em
processo de recrutamento de formadores de SEGURANÇA
PRIVADA para integrar a sua bolsa de formadores para BEJA.
Requisitos:
- Licenciados na área de Direito
- CAP TSHST
- Possuir Cartão Vigilante ou Segurança Porteiro
- Possuir CCP
- Diretores de Segurança
- Formadores/Professores/Treinadores de Defesa Pessoal
- Bombeiros
- Enfermeiros
Observações:
- Serão excluídas as candidaturas que não preencham os
requisitos acima identificados.
- Asseguramos total confidencialidade no tratamento das
candidaturas.
Os candidatos interessados deverão encaminhar o Currículo e
CCP de formador ou Ex CAP para o e-mail:
recursoshumanos@comunilog.com

MOTORISTA LIGEIROS (m/f) BEJA
•

Referência: 0000002551
Empresa:
Recrutamos para empresa de Gestão de Resíduos.
Descrição:
Recolha e transporte de resíduos hospitalares.
Requisitos:
Carta de Condução (Categoria B1) - OBRIGATÓRIO
Certificado de Transporte de mercadorias Perigosas (ADR) PREFERENCIAL
Oferta:
Salário base: ?700,00
Subsídio refeição: ?8,40/dia dia trabalhado
Subsídio risco: ?7,50/dia
Subsídio trabalho suplementar: valor a indicar

Responda a esta oferta em: http://www.multitempo.pt

BEJA - Operador de PEIXARIA
•

PINGO DOCE ESTÁ A RECRUTAR OPERADOR DE LOJA PARA
AS SECÇÕES:
•

PEIXARIA

Se tem:
•
•
•
•
•

Forte orientação para o cliente
Gosto por trabalhar em equipa
Dinamismo e sentido de responsabilidade
Vontade de aprender e crescer
Disponibilidade para trabalhar em regime de horários rotativos

Oferecemos:
•
•
•
•

Formação inicial e desenvolvimento contínuo;
Oportunidade de crescimento profissional;
Remuneração de acordo com a função
Integração numa Equipa jovem e dinâmica

Se pretende fazer parte de uma Empresa que aposta e acredita
em cada um, candidate-se aqui
Candidate-se aqui

Distribuidor (m/f) - Beja
•

Estamos à procura de distribuidores! Uma posição muito
importante na Telepizza, uma vez que são responsáveis pela
entrega das nossas pizzas e pela ajuda nas tarefas diárias
executadas em loja.
Se tem carta de condução, disponibilidade para trabalhar no
mínimo 10 horas por semana e gosta de proporcionar
momentos de felicidade, queremos conhecê-lo.
O que vai encontrar na Telepizza?
Somos uma equipa, constituída por pessoas que partilham
um objetivo comum: proporcionar momentos de felicidade e
aproximar as pessoas.
Oportunidade de crescimento: encorajamos o crescimento
dentro da empresa. Sabia que vários dos nossos gestores
começaram como distribuidores?
Flexibilidade: oferecemos a oportunidade de combinar
o trabalho com os seus estudos (ou outras atividades),
acreditamos e encorajamos o equilíbrio entre trabalho e vida
pessoal.
Um local de trabalho próximo da sua casa, para que tenha a
maior comodidade.
Deves ter no minimo 16 anos de idade (no caso de seres
menor, é necessário autorização do Encarregado de
Eduacação ou Tutor Legal).
Deve ter licença de condução de motas ou carta de condução
Portuguesa.
2,500 ¤ - 10,000 ¤
Os interessados em oportunidades como esta deverão visitar
este site: https://www.telepizza.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.

Oferecemos:
- Vencimento compatível com a função.
Se considera ter o perfil que procuramos, não hesite e
candidate-se, enviando o seu CV com o assunto "Empregado
de Refeitório-Beja" para
ana.ripado@trianglerrhh.pt

Cuidadora Familiar - Serviço de
Interna de fim de semana para a
zona do Baixo Alentejo (F)
•

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 zona de
Ermidas-Sado a 50 km de Beja com experiência no cuidado
direto a utentes.
Horários: Interna de fim de semana (6ª a 2ª)
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

Formador Tacógrafos (M/F) Beja - IA
- 11201
•

A Quirónprevención está a contratar, Formador (M/F).

Funções:
Os formadores selecionados irão ministrar ações
de formação a empresas clientes.

Perfil:
Bacharelato ou Licenciatura;
CAP ou CCP de Formador (factor obrigatório);
Experiência formativa de 1 ano;
Seguro de Acidentes de trabalho/Trabalhador independente
(factor obrigatório);
Disponibilidade: Laboral e Sábados;
Detentor de projetor (preferencial);
Com residência na zona de formação (preferencial).
Oferecemos:
Regime de Prestação de Serviços.
Apenas serão consideradas as candidaturas submetidas no
Portal de Recrutamento da Trivalor.
https://recrutamento.trivalor.pt/
No âmbito deste processo o CRO – Centro
de Recrutamento Operacional da Trivalor, SGPS, S.A apenas
atua como entidade responsável pelo recrutamento. Ao
candidatar-se a esta vaga concorre a um emprego disponível
na empresa acima citada.

Trabalhador Agrícola para Beja
•

Caracterização do cliente:
A Vertex - Agência de Emprego está neste momento a
recrutar Trabalhador Agrícola para cliente na zona de Beja.
Descrição de funções:
Funções:
Colheita de frutos
Monda
Outros trabalhos agrícolas
Requisitos:
Requisitos:
Disponibilidade imediata
Oferta:
Condições:
Contrato de Trabalho com a Vertex
Transporte garantido pela Vertex
Remuneração atrativa
Trabalho anual
Candidate-se através do e-mail
lisboa@vertexrh.pt
com a referência Beja ou ligue para o 219 893 111

Trabalhadores Agrícolas (m/f)
•

A Vertex - Agência de Emprego está neste momento a recrutar
Trabalhador Agrícola (m/f) para cliente na zona de Beja.
Requisitos:
Disponibilidade imediata
Funções:
Colheita de frutos
Outros trabalhos agrícolas
Condições:
Contrato de Trabalho com a Vertex
Transporte garantido pela Vertex
Trabalho anual
Candidate-se através do e-mail
candidaturas.leiria@vertexrh.pt
com a referência Beja ou ligue para o 968 943 255/ 922 278 745

Mentores (M/F) - Atividades de
Enriquecimento Curricular - Agrup.
Escolas Beja
Cargo: Mentores Atividades de Enriquecimento Curricular (M/F)
Áreas: Nutriser (atividade física e desportiva, nutrição e estilos de
vida saudável)
Educarte (expressões artísticas, música, teatro, dança)
Local: Agrupamento de Escolas Nº 1 de Beja
Pretendemos:
– Formação superior na área do Ensino
-Boa capacidade comunicação e trabalho em equipa;
-Criatividade e espírito empreendedor;
-Motivação para trabalhar com crianças;
-Disponibilidade para colaborar durante todo o ano letivo
Oferecemos:
– Integração em reconhecida entidade com intervenção nacional
e internacional na área da educação e inovação social;
– Oportunidade de crescimento pessoal e profissional;
– Boas perspetivas de colaboração em novos projetos, em função
das competências e desempenho demonstrados;
– Formação inicial e contínua em metodologias pedagógicas de
elevado impacto;
– Contrato de trabalho ou de prestação de serviços;
– Remuneração de acordo com a legislação aplicável
Para candidaturas enviar CV para
rh@atbrilhantes.pt
com o assunto "CV_Beja"

