DIVULGAÇÃO OFERTA DE
EMPREGO
Eixo 1: Emprego, Formação e Qualificação

📌 Formador/a de Manutenção Hoteleira
Data Anúncio: 05-6-2020
Empresa: CerciBeja
Zona: Beja

Perfil do Formador(a):
CAP;
Conhecimentos teóricos e práticos na área a que se candidata;
Facilidade de transmissão de conhecimentos;
Facilidade de relacionamento interpessoal;
Capacidade de organização / articulação com os restantes elementos da
equipa e coordenação
Disponibilidade em horário laboral
Se reúne os requisitos supra mencionados envie-nos o seu Curriculum
Vitae e CAP, indicando no assunto "Formador/a Manutenção Hoteleira"
Contactos:
CERCIBEJA
APARTADO 6.115
7801-908 BEJA
E-mail: geral@cercibeja.org.pt

Fonte: https://www.facebook.com/cercibeja.crl/posts/2912931728755552

Projeto “Des@fia.te” - CLDS 4G
Rua da Misericórdia nº 6, 7800-285 Beja
Telef. 284 318 395/ 96 6913923

DIVULGAÇÃO OFERTA DE
EMPREGO
Eixo 1: Emprego, Formação e Qualificação

📌 Operador/Distribuidor
Referência: # 6840611
Data Anúncio: 05-6-2020
Empresa: Interguadiana LDA
Tipo: Tempo Inteiro
Zona: Beja
A interguadiana comércio de produtos congelados, Lda está a recrutar :
Operador armazém/Distribuidor
Requisitos da função:
- Experiência Profissional em armazém e/ou distribuição;
- Carta de condução;
- Bom relacionamento interpessoal;
- Dinamismo e responsabilidade;
- Capacidade de trabalho em equipa;
- Disponibilidade horária.
- Disponibilidade imediata.

envie a sua candidatura para:
antoniocosta@interguadiana.pt
Fonte: https://www.netempregos.com/detalhe_anuncio.asp?REF=6840611

Projeto “Des@fia.te” - CLDS 4G
Rua da Misericórdia nº 6, 7800-285 Beja
Telef. 284 318 395/ 96 6913923

DIVULGAÇÃO OFERTA DE
EMPREGO
Eixo 1: Emprego, Formação e Qualificação

📌Auxiliar de Ação Educativa - IPSS Castro Verde
Referência: # 6837562
Data Anúncio: 05-6-2020
Empresa: Famser
Tipo: Tempo Inteiro
Zona: Beja
FUNÇÕES:
•Prestar apoio de carácter terapêutico, pedagógico, cultural, social e recreativo com vista à melhoria das condições de vida
dos utentes.
•Colaborar na construção do Plano de Intervenção e na identificação de necessidades de preenchimento de tempos livres.
•Promover, desenvolver e/ou apoiar atividades de índole terapêutica, cultural, educativa e recreativa na ocupação de tempos
livres dos jovens.
•Dinamizar e/ou apoiar atividades de carácter formativo mediante a realização de cursos ou campanhas de educação sanitária
entre outras.
•Assegurar, de acordo com as orientações definidas, a articulação com as famílias e as outras instituições e serviços da
comunidade, dinamizando e/ou participando em reuniões, programas de promoção ou outras ações desenvolvidas a nível
comunitário.
HORÁRIOS:
•Horários Rotativos (08:00h/16:00h) e (16:00h/24:00h)
•4 dias de trabalho e dois de descanso (complementar e obrigatório)
REQUISITOS:
•Aptidão para trabalhar com crianças e jovens em perigo
•Disponibilidade e flexibilidade de horários
•Capacidade de liderança de grupos, autonomia e organização
•Espírito de equipa - Resiliência
•Capacidade de resolução de conflitos
•Conhecimentos básicos de saúde e informática
•Carta de condução
OFERECE-SE:
•Renumeração Base
•Subs. Turno
•Subs. Deslocação
Solicita-se que seja enviado Currículo, para o endereço de e-mail:
recursoshumanos@placetobe.pt
Fonte: https://www.net-empregos.com/detalhe_anuncio.asp?REF=6837562

Projeto “Des@fia.te” - CLDS 4G
Rua da Misericórdia nº 6, 7800-285 Beja
Telef. 284 318 395/ 96 6913923

DIVULGAÇÃO OFERTA DE
EMPREGO
Eixo 1: Emprego, Formação e Qualificação

📌Supervisor de Logística (M/F)
Referência: # 6836470
Data Anúncio: 05-6-2020
Empresa: Claire Joster
Tipo: Tempo Inteiro
Zona: Beja
O nosso cliente é uma empresa de referência dentro do seu setor de atuação, situado na região de
Beja. No âmbito da sua política de crescimento, pretende recrutar um Supervisor de Logística (M/F).
Função:
• Gestão e implementação políticas de logística e estratégia;
• Desenvolvimento de indicadores logísticos;
• Desenvolvimento de ferramentas de melhoria e de eficiência logística;
• Assegurar o controlo de operadores de tráfego dos armazéns;
• Análise do custo de transportes;
• Coordenação do cronograma e a programação da produção, stock, distribuição e transporte dos
produtos, com foco nos pedidos e no prazo de entrega;
• Gestão de transportes a nível nacional e internacional.
Requisitos:
• Habilitação ao nível do ensino superior na área de gestão logística ou similares;
• Orientação para o cliente;
• Espírito de equipa e de cooperação;
• Capacidade de liderança e de motivação;
• Sentido de responsabilidade, autonomia e organização;
• Capacidade de resolução de problemas;
• Perfil dinâmico.
Em caso de interesse envie a sua candidatura para
ines.marreiros@clairejoster.com
, com a ref. "Supervisor_Logística".
Fonte: https://www.net-empregos.com/detalhe_anuncio.asp?REF=6836470
Projeto “Des@fia.te” - CLDS 4G
Rua da Misericórdia nº 6, 7800-285 Beja
Telef. 284 318 395/ 96 6913923

DIVULGAÇÃO OFERTA DE
EMPREGO
Eixo 1: Emprego, Formação e Qualificação

📌Técnico de Recursos Humanos (m/f)
Referência: #6836125
Data Anúncio: 05-6-2020
Empresa: Claire Joster
Tipo: Tempo Inteiro
Zona: Beja
O nosso cliente é uma empresa no setor industrial, que pretende reforçar a sua estrutura com a
integração de:
Técnico de Recursos Humanos (m/f)
A reportar diretamente à Direção de Recursos Humanos, assumirá as seguintes responsabilidades:
• Suporte ao desenvolvimento de processos de recrutamento & seleção;
• Desenho e implementação do processo de avaliação de desempenho;
• Definição e implementação de um pacote de benefícios para os colaboradores;
• Apoio em projetos de formação;
• Acompanhamento e desenvolvimento de políticas de gestão de carreiras;
• Assistência a diversas tarefas inerentes à gestão de recursos humanos, como a gestão contratual.
Perfil:
• Formação superior em Gestão de Recursos Humanos, Psicologia ou similar;
• Experiência profissional mínima de 2/3 anos em funções similares;
• Conhecimentos de Inglês e/ou Espanhol(preferencial);
• Espírito de iniciativa e proatividade;
• Dinamismo e postura positiva face aos desafios
• Boa comunicação com diferentes interlocutores.

Em caso de interesse na oferta, envie o seu CV atualizado para
ana.pereira@clairejoster.com
, com a ref. "TRH_Beja"
Fonte: https://www.net-empregos.com/6836125/oferta-emprego/#anuncio
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DIVULGAÇÃO OFERTA DE
EMPREGO
Eixo 1: Emprego, Formação e Qualificação

📌Téc. Cardiopneumologista (m/f) – Beja
Referência: #6818843
Data Anúncio: 05-6-2020
Empresa: Acção Contínua Saúde e Prevenção, Unip. Lda.
Tipo: Tempo Inteiro
Zona: Beja
Empresa de Medicina, Higiene e Segurança no Trabalho, HACCP,
Desinfestação e Formação, pretende recrutar Técnico
Cardiopneumologista para Beja.
- Formação na área (licenciatura)
- Experiência na área será valorizada (não é um fator de exclusão)
- Carta de Condução
- Disponibilidade Imediata
Oferta:
- Contrato Trabalho
- Salário + Sub.Alimentação
- Horário Full-Time
Para uma candidatura válida deverá enviar currículo para:
recrutamento@accaocontinua.pt
com a REF. CARDIO BEJA
Fonte: https://www.net-empregos.com/6818843/tec-cardiopneumologista-m-fbeja/#.XtocF25FzIU
Projeto “Des@fia.te” - CLDS 4G
Rua da Misericórdia nº 6, 7800-285 Beja
Telef. 284 318 395/ 96 6913923

DIVULGAÇÃO OFERTA DE
EMPREGO
Eixo 1: Emprego, Formação e Qualificação

📌VENDEDORES RESOLVE (m/f) – Reparações Mobile e/ou
Informática para a WORTEN de BEJA
Referência: # 6787966
Data Anúncio: 05-6-2020
Empresa: Worten - Equipamentos para o Lar, S.A.
Tipo: Tempo Inteiro
Zona: Beja
Na Direção de Vendas temos como missão garantir a execução da estratégia da empresa na
linha da frente na gestão das Lojas físicas. Procuramos incessantemente a satisfação dos nossos
clientes na tentativa permanente de superar expectativas. Por detrás do sucesso no mercado
que nos torna uma referência no sector, estão as nossas equipas. Colocamos na primeira linha
estratégica a promoção, desenvolvimento e especialização das pessoas.
O teu dia-a-dia:
Diagnóstico e reparação de equipamentos eletrónicos;
Acompanhamento e aconselhamento dos nossos clientes;
Conhecer as tendências de mercado, novidades e lançamentos;
Fazer parte de uma equipa dinâmica e orientada para o sucesso.
O que procuramos:
Conhecimentos técnicos de reparação de equipamentos;
Orientação para a satisfação do cliente;
Foco em resultados;
Trabalho em equipa;
Experiência na área de Vendas.
É importante que tenhas 12º ano de escolaridade e disponibilidade para realizar horários
rotativos, incluindo fins-de-semana.
Dá um salto tecnológico na tua carreira! Envia-nos a tua candidatura para o
bjawrtrca@worten.pt

Fonte: https://www.net-empregos.com/6787966/vendedores-resolve-m-f-reparacoes-mobilee-ou-informatica-para-a-worten-de-beja/#.XtoiOG5FzIU
Projeto “Des@fia.te” - CLDS 4G
Rua da Misericórdia nº 6, 7800-285 Beja
Telef. 284 318 395/ 96 6913923

DIVULGAÇÃO OFERTA DE
EMPREGO
Eixo 1: Emprego, Formação e Qualificação

📌 Estágio Profissional - Técnico Superior de Engenharia do
Ambiente (m/f) - Ref.5/AgdA/2020
Referência: # 6842570
Data Anúncio: 05-6-2020
Empresa: AgdA - Águas Públicas do Alentejo
Tipo: Tempo Inteiro
Zona: Beja
Contratação: Estágio profissional protocolado com IEFP, com duração de 9 meses.
Perfil: Licenciatura em Engenharia do Ambiente e cumprimento dos requisitos para acesso a
estágios profissionais definidos pelo IEFP. Carta de condução de veículos ligeiros.
Competências: Boa capacidade de organização e análise de dados. Dinamismo, iniciativa e
proatividade. Boa capacidade de comunicação, relacionamento interpessoal e de trabalho em
equipa.
Responsabilidades: Desenvolvimento de atividades de apoio aos processos relacionados com os
sistemas de tratamento de águas residuais, nomeadamente através da análise estatística dos
resultados do autocontrolo e comparação com as respetivas licenças de descarga; comparação
dos volumes recolhidos com as estimativas efetuadas para efeitos de TRH e faturação;
inventariação dos resíduos produzidos e identificação de acordo com a LER; verificação das
condições de acondicionamento dos resíduos; apoio aos sistemas de tratamento de águas
residuais; estudo de comparação de custos associados; análise de volumes reutilizados.
Local de Trabalho: Beja - ETA da Magra/ETAR de Beja
Condições: remuneração de acordo com critérios do IEFP
Respostas, até ao dia 21-06-2020, com CV detalhado, indicando a respetiva referência para
rh.agda@adp.pt
Fonte: https://www.net-empregos.com/6842570/oferta-emprego/#anuncio
Projeto “Des@fia.te” - CLDS 4G
Rua da Misericórdia nº 6, 7800-285 Beja
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DIVULGAÇÃO OFERTA DE
EMPREGO
Eixo 1: Emprego, Formação e Qualificação

📌Estágio Profissional – Técnico de Eletrónica (m/f) Ref.7/AgdA/2020
Referência: #6842731
Data Anúncio: 05-6-2020
Empresa: AgdA - Águas Públicas do Alentejo
Tipo: Tempo Inteiro
Zona: Beja

Contratação: Estágio profissional protocolado com IEFP, com duração de 9 meses.
Perfil: Curso técnico de eletrónica, automação, controlo, mecatrónica ou outra vertente
tecnológica na área de eletrónica. São valorizados conhecimentos de programação.
Cumprimento dos requisitos para acesso a estágios profissionais definidos pelo IEFP. Carta
de condução de veículos ligeiros.
Competências: Conhecimentos de eletrónica, instrumentação, automação e sistemas de
comunicação.
Responsabilidades: Operacionalizar a implementação do sistema geral de AIC –
Automação, Instrumentação e Comunicação) ao parque de instalações da empresa;
manter o arquivo de software atualizado, nomeadamente atualização de programas, de
equipamento, rastreio de histórico de alarmes; assistência técnica em campo; manutenção
de cadastro de equipamento; apoio na gestão de prestações de serviços.
Local de Trabalho: Beja - ETA da Magra
Condições: remuneração de acordo com critérios do IEFP
Respostas, até ao dia 21-06-2020, com CV detalhado, indicando a respetiva referência para
rh.agda@adp.pt
Fonte: https://www.net-empregos.com/6842731/estagio-profissional-tecnico-deeletronica-m-f-ref7-agda-2020/#.XtomnW5FzIU

Projeto “Des@fia.te” - CLDS 4G
Rua da Misericórdia nº 6, 7800-285 Beja
Telef. 284 318 395/ 96 6913923

DIVULGAÇÃO OFERTA DE
EMPREGO
Eixo 1: Emprego, Formação e Qualificação

📌 Estágio Profissional-Eng.ª Eletrotécnica/Engenharia
Mecânica/Industrial/Produção (m/f)-Ref.6/AgdA/20
Referência: # 6842694
Data Anúncio: 05-6-2020
Empresa: AgdA - Águas Públicas do Alentejo
Tipo: Tempo Inteiro
Zona: Beja
Contratação: Estágio profissional protocolado com IEFP, com duração de 9 meses.
Perfil: Licenciatura ou mestrado em Engenharia Eletrotécnica, Engenharia Mecânica ou
Engenharia Industrial e de Produção. Cumprimento dos requisitos para acesso a estágios
profissionais definidos pelo IEFP. Carta de condução de veículos ligeiros.
Competências: Competências técnicas na área de mecânica e eletricidade, desenho técnico
em Autocad e domínio de ferramentas informáticas. Conhecimentos técnicos de manutenção e
conhecimentos generalistas de equipamentos utilizados em instalações de abastecimento e
saneamento de água. Valorizam-se conhecimentos em software de manutenção e
metodologias Lean.
Responsabilidades: Desenvolvimento de atividades de apoio à gestão dos armazéns internos e
respetivos processos de consulta para aquisição de bens. Acompanhamento e controlo de
prestações de serviço nas instalações. Estudo técnico e execução de peças desenhadas
necessárias a melhoria das instalações. Monitorização de equipamentos. Apoio no
desenvolvimento e otimização de planos de manutenção para instalações e equipamentos de
abastecimento de água e águas residuais. Estruturar dados relativos a instalações e
equipamentos a considerar em gestão da manutenção. Sistematizar informação para definição
e implementação de normalização de KPIs de gestão.
Local de Trabalho: Beja-ETA da Magra
Respostas: até ao dia 21-06-2020, com CV detalhado, indicando a respetiva referência para
rh.agda@adp.pt
Fonte:
Projeto “Des@fia.te” - CLDS 4G
Rua da Misericórdia nº 6, 7800-285 Beja
Telef. 284 318 395/ 96 6913923

DIVULGAÇÃO OFERTA DE
EMPREGO
Eixo 1: Emprego, Formação e Qualificação

📌Técnico Operativo de Sistemas de Abastecimento de
Água e Saneamento de Águas Residuais (m/f)
Referência: # 6842496
Data Anúncio: 05-6-2020
Empresa:
Tipo: Tempo Inteiro
Zona: Beja
Responsabilidades: integração nas equipas operacionais que atuam na área geográfica do
município de Aljustrel, para realização de tarefas de operação e verificação do
funcionamento de equipamentos e infraestruturas afetos aos sistemas de tratamento de
águas para abastecimento e saneamento de águas residuais, assegurando o seu estado de
conservação e limpeza, bem como a operacionalidade e controlo dos sistemas.
Perfil: habilitações académicas mínimas ao nível do 9.º ano de escolaridade; valoriza-se
experiência profissional em áreas relevantes tais como química, eletricidade ou mecânica;
disponibilidade para trabalhar em regime de prevenção ou regime de turnos; carta de
condução de veículos ligeiros.
Condições remuneratórias: remuneração compatível com a função e regalias sociais em
vigor no Grupo.
Outras informações: O anúncio detalhado poderá
https://www.agda.pt/ofertas-de-emprego-bolsa-de-emprego.

ser

consultado

em

Respostas, até ao dia 21-06-2020, com CV detalhado, indicando em assunto a função a que
se candidata para
rh.agda@adp.pt
Fonte: https://www.net-empregos.com/6842496/tecnico-operativo-de-sistemas-deabastecimento-de-agua-e-saneamento-de-aguas-residuais-m-f/#.Xtoqn25FzIU
Projeto “Des@fia.te” - CLDS 4G
Rua da Misericórdia nº 6, 7800-285 Beja
Telef. 284 318 395/ 96 6913923

DIVULGAÇÃO OFERTA DE
EMPREGO
Eixo 1: Emprego, Formação e Qualificação

📌Técnicos de Manutenção (m/f) – Beja
Referência: # 6842851
Data Anúncio: 05-6-2020
Empresa: ACEDE Empresa Trabalho Temporário, SA
Tipo: Tempo Inteiro
Zona: Beja
Na Acede – Empresa de Trabalho Temporário, proporcionamos oportunidades de
emprego em diversas áreas de negócio e soluções na gestão e valorização das
pessoas.

Estamos neste momento com processo de recrutamento de Técnicos de
Manutenção (m/f) para unidade na zona de Beja.
Requisitos:
- Experiência comprovada na área
- Conhecimentos de Eletricidade e Infraestruturas (canalizações, pequenas
reparações de construção civil)
- Disponibilidade imediata.
Oferta:
- Contrato de Trabalho;
- Possibilidade de continuidade na empresa cliente.
OBRIGATÓRIO: Envie-nos o seu currículo atualizado, colocando no assunto a
Ref.ª"TEC_BEJA" para
leandro.gomes@acede.pt
Contacto: 912538986
(Necessário Cartão de Cidadão ou Titulo de Residência válido)
Apenas os candidatos selecionados para entrevista serão contactados.
Fonte: https://www.net-empregos.com/6842851/tecnicos-de-manutencao-m-fbeja/#.XtorNG5FzIU
Projeto “Des@fia.te” - CLDS 4G
Rua da Misericórdia nº 6, 7800-285 Beja
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DIVULGAÇÃO OFERTA DE
EMPREGO
Eixo 1: Emprego, Formação e Qualificação

📌Pedreiros
Referência: #6835434
Data Anúncio: 05-6-2020
Empresa: Timing
Tipo: Tempo Inteiro
Zona: Beja

A TIMING, Empresa de Trabalho Temporário e Gestão de Recursos
Humanos, com escritórios em Portugal e Espanha, encontra-se a
recrutar Pedreiros para Beja e Moura:

- Pedreiros - Beja e Moura
Selecionamos candidatos com os seguintes requisitos:
- Experiência na função;
- Disponibilidade imediata;
- Assiduidade e pontualidade;
- Responsável e espírito de iniciativa;
- Transporte próprio.

Se preenche os requisitos inscreva-se através do email :
recrutamento22@timing.pt

Fonte: https://www.net-empregos.com/6835434/oferta-emprego/#anuncio
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DIVULGAÇÃO OFERTA DE
EMPREGO
Eixo 1: Emprego, Formação e Qualificação

📌Ajudante de Pedreiro
Referência: #6835432
Data Anúncio: 05-6-2020
Empresa: Timing
Tipo: Tempo Inteiro
Zona: Beja

A TIMING, Empresa de Trabalho Temporário e Gestão de
Recursos Humanos, com escritórios em Portugal e Espanha,
encontra-se a recrutar Serventes para Beja:

- Serventes - Beja
Selecionamos candidatos com os seguintes requisitos:
- Experiência na função;
- Disponibilidade imediata;
- Assiduidade e pontualidade;
- Responsável e espírito de iniciativa;
- Transporte próprio.

Se preenche os requisitos inscreva-se através do email :
recrutamento22@timing.pt
Fonte: https://www.net-empregos.com/6835432/oferta-emprego/#anuncio

Projeto “Des@fia.te” - CLDS 4G
Rua da Misericórdia nº 6, 7800-285 Beja
Telef. 284 318 395/ 96 6913923

DIVULGAÇÃO OFERTA DE
EMPREGO
Eixo 1: Emprego, Formação e Qualificação

📌Técnico Superior – área de Gestão do Ambiente
Código de Oferta: #OE202005/0568
Data Anúncio: 05-6-2020
Tipo de Oferta: Procedimento Concursal Comum
Zona: Beja
Caracterização do Posto de Trabalho:
Para além do conteúdo funcional previsto no anexo da Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho, pretende-se que os candidatos desenvolvam as seguintes atividades:
organizar, planear, desenvolver e articular as redes e linhas do serviço público de
transporte de passageiros, que se encontram sobre gestão da CIMBAL, planificar e
executar o PART - Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes, na
respetiva área de aplicação, auxiliar o processo de gestão de operadores de serviço
público, fiscalizar e monitorizar a exploração do serviço público de transporte de
passageiros, apoiar o processo de determinação e aprovação dos regimes de
tarifários a aplicar na CIMBAL, no âmbito do serviço público de transporte de
passageiros, divulgar o serviço público de transporte de passageiros, através da
realização de inquéritos à mobilidade no âmbito da região, promover a adoção de
instrumentos de planeamento de transportes e apoiar e auxiliar o Primeiro
Secretário Executivo, na execução das competências que lhe são adstritas, enquanto
Autoridade de Transportes, conceber e operacionalizar ações intermunicipais com
vista à promoção da mobilidade no território e executar quaisquer outros trabalhos
que lhe sejam cometidos neste âmbito e executar trabalhos em SIG.
Data limite de Candidatura: 2020-06-09
Envio de candidaturas para:
CIMBAL, Praceta Rainha D. Leonor, n.º 1, 7801-953 Beja
Contatos:
284310160

Fonte:
https://www.bep.gov.pt/pages/oferta/Oferta_Detalhes.aspx?CodOferta=76744

Projeto “Des@fia.te” - CLDS 4G
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