Ofertas de emprego em Beja na semana de 3 a 7 janeiro 2022

Precisa-se Comercial Comissionista
Produtos Cabeleireiro, Barbearia e
Estética - Beja
Procuramos Comercial em regime de Comissionista a Recibos
Verdes, para venda de produtos de Cabeleireiro/Barbearia e
Estética a profissionais desta área.
Comissões começam nos 20% sobre as cobranças e será
fornecido todo o material de apoio necessário (catálogos, flyers,
amostras, formação etc...).
Sem horário obrigatório, a Tempo Inteiro, como Part-Time ou
como 2º Emprego. Comissões pagas contra Emissão de Recibo
Verde Mensalmente.
Somos representantes exclusivos de varias marcas no mercado
nacional, possuímos uma marca própria de Alisamento 1 Passo,
com uma total de mais de 5.000 produtos para este sector de
atividade.
Conheça a nossa alargada gama de produtos em:
https://www.yumpu.com/pt/document/view/66048685/catalogogeral-mvp-distribuicoes-2022
Envio de CV e mais esclarecimentos para o email:
mvp.distribuicoes@outlook.pt

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

Operador de Loja - Beja (Part-time)
Há 25 anos em Portugal, o Lidl tem cerca de 7000 colaboradores,
distribuídos por mais de 259 lojas, de norte a sul do país, e quatro
direções regionais e entrepostos, para além da sede.
Enquanto Operador de Loja no Lidl, terás oportunidade de
trabalhares diretamente numa das nossas lojas, podendo realizar
diversas funções e desenvolvendo a tua carreira..
Vê aqui quais seriam as tuas principais responsabilidades, qual o
perfil que procuramos e o que oferecemos.
As tuas responsabilidades
- Reposição de mercadoria
- Manutenção da apresentação da loja: limpeza e organização
- Controlo de frescura
- Atendimento ao cliente
- Funções de caixa
O teu perfil
- Espírito de equipa e entreajuda
- Flexibilidade horária
- Dinamismo e polivalência
- Foco na eficiência e em manter um alto desempenho
- Orientação para o cliente
O que oferecemos
- Salário de 670€ mensais, ao qual acresce Subsídio de
Alimentação (7,63€/dia), para um contrato de 40h semanais (ou
equivalente para a carga horária respetiva)
- Seguro de Saúde
- Oportunidade de crescimento e desenvolvimento profissional

Envia-nos a tua candidatura através do nosso formulário online e
anexa o teu currículo através: https://bit.ly/3zc2gui

Eletromecânico - Beja
•

A ManpowerGroup, empresa líder em Recursos Humanos,
encontra-se a recrutar um eletromecânico, para prestigiado
cliente situado na Beja;
Funções:
- Será responsável pela manutenção preventiva e reparos em
guindastes elétricos;
- Deteção e resolução de problemas no mau funcionamento do
equipamento;
- Consultoria com clientes em questões de reparo e segurança;
Requisitos:
- Capacidade de aprender e estar familiarizado com as disciplinas
de Engenharia Eletromecânica;
- Experiência anterior com guindastes de guindaste e
empilhadeiras será valorizada, será fornecida formação completa
sobre o produto;
- Disponibilidade para viajar a nível nacional;
- Bom domínio da língua inglesa (verbal e escrita).
- Fortes habilidades interpessoais;
- Carta de condução ;
Oferece-se:
- Contrato direto com o cliente;
Se pretende abraçar um novo projeto, envie o seu cv para
rita.ferreira@manpower.pt
, com a referência "Eletromecânico - Beja"

Técnico de Manutenção de
maquinas Senior( M/F)- Beja /
Aljustrel
•

O Grupo T2 encontra-se em processo de recrutamento de um
técnico de Manutenção (M\F) para zona de Beja
Perfil:
- Formação profissional, Licenciatura na área de Eletricidade,
Eletrónica, Eletromecânica, Mecânica ou áreas afins;
- Conhecimentos de mecânica e/ou eletricidade;
- Elevado sentido de responsabilidade e autonomia;
- Motivação e capacidade para trabalhar em equipa.
- Experiência obrigatória
Oferta:
-Integração em empresa sólida e prestigiada
-Integração em equipa com bom ambiente de trabalho
-Condições acima da Média
- Progressão de Carreira
- Prêmios
Se considera ter o perfil adequado aos requisitos definidos,
envie-nos o seu CV para
candidaturas@grupot2.pt
com a Referência: TecManu_Senior e venha colaborar

Consultor Comercial Empresarial Canais Digitais (m/f) - Beja
MANPOWERGROUP, Líder mundial em serviços de Recursos
Humanos, encontra-se a recrutar Consultor Comercial(m / f) para
gestão de carteira de clientes empresariais.
O teu perfil:
Procurámos pessoas talentosas, apaixonadas por tecnologias e
com vontade de crescimento contínuo;
Perfil proativo e orientado para o cumprimento de objetivos;
Atitude dinâmica e resiliente;
Boas competências de relacionamento interpessoal;
Experiência comercial;
Carta de condução.
O que te espera neste desafio?
Proporcionamos-te um ambiente jovem, atrativo e flexível, em
que a tua liberdade aumenta à medida da tua responsabilidade;
Remuneração fixa + variável + ajudas de custos;
Formação inicial e contínua;
Forte possibilidade de progressão numa empresa multinacional;
Principais Responsabilidades:
- Prospeção de mercado e agendamento de reuniões com
Empresas, em formato digital (telefone, e-mail ou
videoconferência);
- Gestão de carteira de clientes;
- Promover a fidelização e o
relacionamento comercial personalizado;
Horário: 2ª a 6ª entre as 9h e as 18h
Se reúnes os requisitos envia a tua candidatura (CV + foto) para o
e-mail
sonia.sousa@manpower.pt

Engenheiro Electrotécnico - Beja
A CTGA- Centro Tecnológico de Gestão Ambiental, pretende
recrutar um/a Engenheiro/a Eletrotécnico para reforço de equipa
com experiência de pelo menos três anos.
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

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"

BEJA (Arredores) - Esteticista Técnica de Depilação a Laser
•

BEJA - ALMODOVER - ALBUFEIRA
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 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

Ajudantes para Construção CivilAlmodovar
•

A Fillwork, empresa de gestão de recursos humanos com mais de
20 anos de experiência, especialista em diversos sectores, está a
recrutar para empresa de referência:
AJUDANTES OBRA NA ÁREA DA HIDRÁULICA
Funções:
-Ajudar nas tarefas inerentes á obra.

Requisitos:
- Capacidade de comunicação e organização
- Espírito de equipa
- Sentido de responsabilidade

Local de trabalho - Beja - Almodovar

Enviar candidatura para:
fillwork.sul@gmail.com
ou contate SFF 917773760 ou 917186445
ou efetuar o seu registo através do nosso link:
http://empregos.fillwork.pt/registo.php

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”.

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/

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/

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

Optometrista - Beja (M/F)
•

Na TalentSeed estamos a revolucionar o mercado de trabalho desde
2017, através de um serviço de Recrutamento e Selecção
Especializado apoiado pelas nossas plataformas de Gestão de Talento.
Somos uma entidade protocolada pela Ordem dosPsicólogos e a nossa
missão passa pela apresentação de soluções na área de Recursos
Humanos, recorrendo às tecnologias como pilar da inovação que
procuramos apresentar aos nossos parceiros.
A nossa equipa, jovem, fun e dedicada, procura acrescentar valor junto
de todas as empresas e candidatos, primando pela excelência dos
nossos serviços!
Estamos neste momento a recrutar para:

Optometrista - Beja (M/F)
DESAFIO
O nosso cliente é um prestigiado grupo com óticas distribuídas por todo o território
nacional e ilhas. Pretende reforçar a sua equipa com um Optometrista/Ortoptista.
Terá como principais funções elaboração de consultas e exames, medição e análise da
função visual, atendimento ao público, administração e prescrição de meios óticos e
exercícios visuais para a correção e/ou compensação e dinamização da venda dos produtos
da loja.

PROCURAMOS
Candidatos com formação académica Superior em Optometria ou Ortóptica, recémlicenciados ou com experiência profissional anterior.
Valoriza-se o gosto pelo contacto com o público, capacidade de comunicação,
conhecimentos da Língua Inglesa, assim como orientação para vendas e objetivos.

Candidate-se através do link: https://talentseed.pt/emprego/3310/optometristabeja-mf

Médico Dentista Generalista (M/F) Smile up Beja
Estamos a recrutar para a função de Médico Dentista Generalista
(M/F) para a clínica de Beja.

Requisitos:
Licenciatura/Mestrado Integrado em Medicina Dentária
Experiência na área – mínimo de 2 anos
Gosto pelo trabalho em equipa e proatividade
Elevado sentido de responsabilidade
Excelente capacidade de comunicação.
* Disponibilidade: dias a combinar.
Oferecemos:
Possibilidade de progressão profissional e desenvolvimento de
novos projetos.
Se reúne os requisitos acima identificados, venha fazer parte
desta equipa!
Para se candidatar clique no link
seguinte: https://recrutamento.smileup.pt/OfferDetails?id=5f6e40b4-10b4-425da66a-d813916d125d

Cuidador Familiar(a) Para Santiago
do Cacém
•

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 final de semana (Sábado e 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 candidatar-se
enviando o seu CV atualizado para
rh@comfortkeepers.pt

MEDICO (A) MEDICINA DO
TRABALHO *Alentejo* - Beja
•

Desígnio Humano, Lda. é uma empresa
de Recrutamento Especializado na área da Saúde, que está neste
momento a recrutar para conceituado Cliente:
MÉDICOS DE MEDICINA DE TRABALHO (M/F)
Condições
Horários: De acordo com a disponibilidade do profissional.
Contrato a termo Incerto ou a Regime de Prestação de Serviços.
Caso tenha interesse nesta oferta poderá enviar CV para
geral@designiohumano.pt
com a REF: MT-VM ou contactar: 936 648 543 ou 936 648 536
Ao responder a este anúncio, e ao estar a enviar a sua candidatura está a
autorizar e a concordar em fornecer os seus dados para que possamos
contactá-lo no âmbito de processos de Recrutamento e Seleção.

