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Operário(a) Polivalente de
Manutenção - Vila Galé Clube de
Campo

Galé, para o próprio e família;
- Estadias gratuitas;
- Protocolos com empresas parceiras;
- Prémio anual em função dos resultados;
- Seguro de saúde;
O Hotel Vila Galé Clube de Campo
- Benefício extra, escolhido de um leque
pretende recrutar:
variado;
- Operário(a) Polivalente de Manutenção
- Espaços de convívio e Staff;
- Voucher de aniversário e voucher de
Pretende-se:
natal;
- Profissional com experiência requerida
- Eventos empresariais.
na função e formação na área;
- Bom relacionamento em equipa;
Resposta: CV enviado
- Elevado sentido de responsabilidade e
para https://emprego.vilagale.com/details/
ética profissional;
2134
- Boa capacidade de comunicação e
relacionamento interpessoal;
Nota importante: pedimos o favor de não
- Apresentação cuidada;
serem depositados os cv's na plataforma
- Capacidade de trabalhar sob pressão;
net-empregos, mas ser usada a forma
- Organizado(a) e metódico(a);
indicada para candidatura, atendendo a
- Rigor na organização e cumprimento dos
que a plataforma net-empregos só é por
padrões de serviço;
nós usada para anúncio e não para
- Ótica de manutenção preventiva e
recepção de CV's; agradecemos a
corretiva;
compreensão
- Conhecimentos de normas de HACCP;
- Flexibilidade de horários.
Fonte: http://netempregos.com/6881395/operario-aOferece-se:
polivalente-de-manutencao-vila-gale- Integração no 2º maior grupo hoteleiro
clube-denacional;
campo/?fbclid=IwAR04VT0BSFDPemYfyEOI
- Formação contínua e possibilidade de
BaHJVFcucgTGwFhyUprogressão;
Ots7e99JQTJw7XbPwXTHM#.Xv941DAq38.messenger

- Remuneração e regalias compatíveis com
a função;
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Operador de Laboratório (NevesCorvo/Castro Verde) (M/F)
Pessoa responsável por executar
análises laboratoriais e atividades
técnicas de suporte à sua realização,
cumprindo os métodos e
procedimentos do Sistema da
Qualidade, Contratos de Prestação de
Serviços, Ordens de Trabalho e as regras
vigentes de Saúde, Higiene, Segurança e
Ambiente.
Responsabilidades:
• Efetuar análises de solubilização e ou
clássicas por via húmida de amostras;
• Efetuar análises instrumentais de
Espectrometria de Emissão Ótica com
Plasma Indutivo acoplado (ICP/OES) e
por Espectrometria de Absorção
Atómica (EAA), bem como todas as
atividades relacionadas com a sua
execução nomeadamente soluções,
aferições e calibrações, cumprindo os
procedimentos, métodos ou normas de
ensaio assegurando a exatidão e a
precisão dos resultados analíticos e o
cumprimento dos prazos de resposta
estabelecidos nos Contratos de
Prestação de Serviços.

Perfil:
• Ensino Secundário obrigatório (12º
ano), preferencialmente em Curso
Técnico Profissional de Análises
Laboratoriais ou similar;
• Experiência prática mínima de 2 anos
na execução de análises de
solubilização/clássicas e instrumentais;
• Conhecimento de análise de riscos Segurança & Ambiente
• Conhecimento de técnicas e métodos
de preparação e análise laboratorial
• Conhecimento básico oral e escrito da
língua Inglesa;
• Conhecimentos de informática na
ótica do utilizador;
• Orientação para resultados;
• Rigor e atenção ao detalhe;
• Capacidade de planeamento e
Organização;
• Capacidade para trabalho em equipa;
• Disponibilidade para trabalho por
turnos.
Fonte/ Candidatura:
https://somincor.xrp.pt/recrutamento/s
omincor/ofertas.aspx?e=0
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Empregado para Café/Pastelaria (m/f)
CAFE TASSE BEM
INICIALMENTE PART-TIME COM POSSIBILIDADE A TEMPO
INTEIRO,
Candidaturas para o email
pedrojosesaojoao@gmail.com
ou
Tel 911042108.
Fonte:http://mobile.net-empregos.com/jobdetails.asp?ref=6883788&ret=login
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Técnico/a Agrícola de Balcão
Fitofarmacêutico (M/F) – Beja
A Agriloja é a maior rede nacional de
lojas de livre serviço para animais e
plantas, que apresenta soluções para os
clientes “Faça você mesmo” e
Profissional, disponibilizando uma vasta
e diversificada gama de produtos a um
preço competitivo, respondendo às
necessidades nas áreas de Agricultura,
Jardim, Pecuária, Animais de Estimação,
Bricolage e Casa.
MISSÃO:
Reportando ao Gestor de Loja, é
responsável por atender, aconselhar e
acompanhar os clientes no Balcão
Fitofarmacêutico e área de Agricultura.
É ainda responsável pela exposição,
arrumação e reposição dos produtos,
de forma a manter um ambiente
adequado e agradável na loja.
PERFIL E FACTORES EXIGIDOS:
• Licenciatura
em Engenharia Agrónoma
(preferencial);
• Cartão de Técnico Responsável de
Produtos Fitofarmacêuticos emitido
pela DGADR;

• Experiência mínima de 2 anos em
função similar;
• Experiência comercial de
aconselhamento técnico e de venda ao
cliente Agricultor;
• Excelentes conhecimentos em
produtos fitofarmacêuticos;
• Excelentes conhecimentos das
culturas da zona de Beja;
• Polivalência, dinamismo e gosto de
trabalhar em equipas vencedoras;
• Foco nos objetivos e consequente nos
resultados pretendidos;
• Bons conhecimentos e prática de
ferramentas de Office.
OFERECEMOS:
• Integração numa empresa sólida;
• Vencimento compatível com a função
exercida;
• Oportunidade de desenvolvimento
profissional e pessoal;
• Outras regalias em vigor na empresa.
CONDIÇÕES DE CANDIDATURA:
Os/as interessados/as devem enviar a
sua candidatura explicitando as suas
motivações para a função, juntando o
seu Curriculum Vitae, por e-mail
recrutamento@agriloja.pt
indicando como assunto “Candidatura à
função de Técnico BF Beja” até dia 17
Julho de 2020.
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Alentejo - Técnica de Laser Prestação Serviços Estética
Procuramos Pessoas com gosto
pela área da Estética, Saúde e
Beleza com muita vontade de
aprender e evoluir dentro de
empresa com forte implantação
em todo País
Damos preferência a quem tiver
experiência em;
- Depilação a Laser
- Cavitação
- Rádio Frequência Facial e
Corporal
No entanto não é eliminatório
caso tenhas muita vontade de
aprender
Requisitos:
- Excelente apresentação
- Forte sentido comercial
- Ambiciosa, pro-ativa, motivada e
dinâmica

Flexibilidade de horários
- Disponibilidade imediata
- Carta de Condução

Oferecemos:

- Formação inicial contínua
- Bom ambiente de trabalho
- Contrato de Trabalho e regalias
sociais acima da média
- Estabilidade profissional
- Progressão na carreira
- Salário Base + comissões acima
da média (entre 1.200€ a 1.400€
VALORES REAIS)
- Veículo e Telemóvel da Empresa
- Prémios de produtividade e
assiduidade
Enviar CV actualizado para
info@depiltime.pt
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MÉDICO - Medicina Curativa (Beja)
A Desígnio Humano, Lda. é uma empresa de Recursos
Humanos de Saúde, que está neste momento a recrutar para
conceituado cliente:
Médicos para realizar Medicina Curativa
Zona: Beja
Carga Horária: 2 horas/mês (1 hora de 15 em 15 dias)
Regime de Prestação de Serviços
Caso tenha interesse nesta oferta poderá enviar CV para
geral@designiohumano.pt
ou contactar Telefone: 212 450 009 /212 450 062 / 936 648 536
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Motoristas Cat C+E - Serviço Nacional - Zona de Aljustrel
Empresa no ramo de atividade dos transportes rodoviários de
mercadorias, pretende admitir Motoristas de Pesados (Cat.
C+E),com experiência para o seu serviço Nacional para da zona
de Aljustrel;
O candidato deve possuir os seguintes requisitos:
- Cartão Digital de Tacógrafo (Obrigatório);
- Experiência de condução categoria C+E, de preferência com
Frigoríficos;
- Disponibilidade imediata;
- CAM - Certificado de aptidão para motorista;
- Residência zona de de Aljustrel;
As candidaturas deverão ser enviadas para:
d.salvado@afrade.com
Fonte: http://mobile.net-empregos.com/6868602/motoristas-cat-c-eservico-nacional-zona-de-aljustrel/?fbclid=IwAR1bKjMd-2WAc5tUfjqVBEEc1DnM51QpZRsb0oGl9q8uHpFOFx8fs7MhTo#.Xv_Sa6_Rr8.messenger
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Operador Vendedor (M/F) Beja
A Agriloja é a maior rede nacional de
lojas de livre serviço para animais e
plantas, que apresenta soluções para os
clientes “Faça você mesmo” e
Profissional, disponibilizando uma vasta
e diversificada gama de produtos a um
preço competitivo, respondendo às
necessidades nas áreas de Agricultura,
Jardim, Pecuária, Animais de Estimação,
Bricolage e Casa.
MISSÃO:
Reportando ao Gestor de Loja, é
responsável por garantir que a sua
secção está arrumada e organizada,
com os artigos devidamente expostos e
prestar um bom atendimento e
aconselhamento sobre as
características dos produtos aos
clientes.
PERFIL E FACTORES EXIGIDOS:
• 12º Ano de Escolaridade
(preferencial);
• Candidatos com experiência
profissional nas áreas e funções
pretendidas no retalho
especializado, alimentar ou não
alimentar;

• Apetência para trabalhar em
contextos dinâmicos, de elevada
polivalência e de contacto direto com o
Cliente;
• Polivalência, dinamismo e gosto de
trabalhar em equipas vencedoras;
• Disponibilidade para trabalhar em
horários e folgas rotativas;
• Bons conhecimentos e prática de
ferramentas de Office.
OFERECEMOS:
• Integração numa empresa sólida;
• Vencimento compatível com a função
exercida;
• Oportunidade de desenvolvimento
profissional e pessoal;
• Outras regalias em vigor na empresa.
CONDIÇÕES DE CANDIDATURA:
Os/as interessados/as devem enviar a
sua candidatura explicitando as suas
motivações para a função, juntando o
seu Curriculum Vitae, por e-mail
recrutamento@agriloja.pt
indicando como assunto “Candidatura à
função de Op. Vendedor - Beja” até dia
17 Julho de 2020.
Fonte: http://mobile.netempregos.com/6886294/operadorvendedor-m-fbeja/?fbclid=IwAR3dtY0q3Y0XHz3KemQaq1GzGtYXdYfmOZehWJ7hUYSmd4hhqmAaqPQb8
#.Xv-_dGyaPek.messenger
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Eletromecânico – BEJA
Referência: 0000001505
Empresa:
CRIT Interim - Empresa
de Trabalho Temporário - recruta
ELETROMECÂNICO (M/F) para
conceituada Empresa em BEJA.
Descrição:
- Realizar a manutenção diária em
conformidade com as ordens
de trabalho e planos
de manutenção preventiva definidos;
- Realizar diagnóstico e reparação de
avarias (elétrica, eletrónica, mecânica,
hidráulica e pneumática);
Requisitos:
- Mínimo de 2 anos de experiência em
funções similares;
- Conhecimentos consolidados em
mecânica e eletricidade industrial automação;
- Sentido de Organização.
- Disponibilidade imediata.
Oferta:
- Contrato de Trabalho;
- Vencimento base Subsídio de
Alimentação Sub. Turno.
- Horário por turnos (Manhã e Tarde)

OBSERVAÇÕES:
Todos os candidatos interessados
deverão remeter-nos o
seu currículo atualizado indicando a
referência ELETROMECÂNICO_Beja para
o nosso endereço de email.
A CRIT irá tratar os dados pessoais que
nos fornecer, nomeadamente os
constantes do seu curriculum e/ou
carta de apresentação, apenas com a
finalidade de gerir a sua candidatura.
Este tratamento de dados pessoais
depende do seu consentimento pelo
que o facto de nos remeter uma
candidatura à oferta de emprego ou nos
enviar diretamente para um dos nossos
contactos o seu curriculum e/ ou carta
de apresentação, será interpretado
como autorização e consentimento no
tratamento dos seus dados pessoais
cujo tratamento será efetuado de
acordo com a nossa política de
privacidade, que poderá consultar
aqui: https://www.grupocrit.com/FICHEROS/PT/CRIT_Info_obrig.
pdf
Fonte: http://mobile.netempregos.com/6879636/eletromecanic
obeja/?fbclid=IwAR1gPF7W2lBBZGefzFgb
RQmeXvUA3CiduObT83Jv0PTi9HPKyodHkMuZE0#.Xv_uXwCmAo.messenger
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Operador(a) Beja

Perfil/Requisitos:

Empresa Multinacional,
vocacionada para a gestão,
operação e manutenção de infraestruturas, com atividade
nacional e internacional,
encontra-se em fase de
crescimento, e pretende
recrutar Operador (m/f).

• Escolaridade mínima obrigatória
- 9º ano.
• Valoriza-se experiência
de trabalho na área do
tratamento de águas
(abastecimento e/ou
saneamento).
• Conhecimentos de
eletromecânica também são
valorizados.
• Residente no concelho de Beja,
preferencialmente na cidade ou
nas imediações.
• Carta de condução.

Este profissional terá como
principais responsabilidades:
• Executar rotinas de operação e
os respetivos registos em ETAR
(Estação de Tratamento de Água
Residual), bem como qualquer
anomalia detetada em órgãos de
tratamento.
• Realizar recolha de amostras.
• Preparação de reagentes.
• Garantir a limpeza e
a manutenção das instalações,
ferramentas e equipamentos.

Se considera o seu perfil
adequado aos requisitos da
função, envie-nos o seu CV
detalhado com a seguinte
referência em assunto “Operador
BEJA” para o email
candidaturas@ags.pt
Fonte: http://mobile.netempregos.com/6886214/operador-abeja/?fbclid=IwAR18mY2BzfijjvyWRJluL
F7LWMafmHZHcJj4MA1_2B4wg7WL2tJKziui8#.Xv-_1CWug0U.messenger
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Ajudante de Ação Direta (M/F) - 2
Vagas

“Autorizo o tratamento dos dados constantes
da presente candidatura, incluindo o seu
Admite-se colaboradores para entrada
registo, conservação da Fundação S. Barnabé,
imediata Residência S. Barnabé - Lar do
para efeitos de recrutamento e seleção e
Monte / Serviço de Apoio Domicilário.
declaro que fui informado que posso pedir a
O Candidato deverá ser Pessoa responsável e alteração, retificação ou eliminação dos
com experiência de trabalho na área a que se mesmos mediante solicitação escrita dirigida
ao Departamento de Recursos Humanos, sito
candidata.
na Residência S. Barnabé – Almodôvar,
Disponibilidade imediata e para trabalhar em Rua Professor Doutor Fernando Pádua, n.º 5,
7700-071 Almodôvar, ou através do e-mail
horários rotativos.
'recursos.humanos@fsb.pt“
Para o Serviço de Apoio domiciliário é ator
obrigatório possuir carta de condução.

Fonte: http://mobile.netempregos.com/6817878/ajudante-de-acaodireta-m-fbeja/?fbclid=IwAR0Q_DQsQfXloI633meWBxD
MJkBS9dIJPUta4RB9r2TMHO75XIJPqyd_1-

Os interessados, devem enviar o seu
Curriculum Vitae, para o
email: recursos.humanos@fsb.ptou entregar s#.Xv_AMaMRNpo.messenger
o mesmo diretamente na Residência sita na
Colina do Carmo em Beja.
No âmbito da entrada em vigor do novo
regulamento de proteção 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:
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Operador de Telemarketing
(M/F) Beja
A Viatel está a
recrutar: comerciais de call center.
Requisitos:
- Gosto pela área das vendas, e
contacto com o público;
- Excelente capacidade de
comunicação;
- Capacidade de Auto motivação e
comunicativo;
- Responsável e com vontade de
crescer;
- Disponibilidade total e imediata.
Funções:
- Venda e divulgação dos serviços
MEO.
- Angariação de potenciais
clientes;
- Multiplicação de clientes
angariados.

Condições:
- Prémios de produtividade;
- Boa Remuneração;
- Comissões atrativas;
- Formação comercial;
- Formação produto;
- Formação técnica de venda;
- Fornecemos material de apoio
comercial.
Período de adaptação inserido
numa estrutura dinâmica.
Mais informações entra em
contacto para
catarinaalmeida@visabeiraglob
al.com
Fonte: http://mobile.netempregos.com/6879965/operado
r-de-telemarketing-m-fbeja/?fbclid=IwAR1gHfMeXcBXv1
gZbUj1Y8l8iETWSoG5GpWIPeXeC
MN8udpPvF2-2iJlRs#.Xv_AZWyBwI.messenger
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Ama para Ferreira do Alentejo
Detalhe da Oferta:
Precisa-se de ama para zona de Ferreira do Alentejo.
Para mais informações contacte através do e-mail.

lilianasofiaribeiro1@gmail.com
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SERVENTES para a zona de BEJA e SERPA
Greatjob - Recursos Humanos recruta para prestigiado cliente
SERVENTES para a zona de BEJA e SERPA
Perfil:
- Experiência em Funções similares;
- Polivalência;
- Responsável;
- Disponibilidade Horária;
- Disponibilidade Imediata.
CONDIÇÕES:
- 635€ VB + Subsidio de Alimentação + Proporcionais
- Disponibilidade para fazer horas Extras.
Se está interessado e quer fazer parte da nossa equipa, envie o
seu currículo (obrigatório c/ foto) para
recrutamento@greatjob.pt
Fonte: https://mobile.net-empregos.com/job-details.asp?ref=6868320
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PEDREIROS para a zona do BEJA E SERPA
Greatjob - Recursos Humanos recruta para prestigiado cliente PEDREIROS
para a zona do BEJA E SERPA
Perfil:
- Experiência em Funções similares;
- Polivalência;
- Responsável;
- Disponibilidade Horária;
- Disponibilidade Imediata;
- Autorização para trabalhar em Portugal.
CONDIÇÕES:
- 750 VB + 5.90 SA + Proporcional
- Disponibilidade para realização de Horas Extras
Se está interessado e quer fazer parte da nossa equipa, envie o
seu currículo (obrigatório c/ foto) para
geral@greatjob.pt
Fonte: https://mobile.net-empregos.com/6868319/recruta-se-

para-prestigiado-cliente-pedreiros-para-a-zona-do-beja-e-serpa/
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Cozinheiro/a - Beja
O GRUPO CONSTANT, empresa
Multinacional Especialista em Gestão
de Recursos Humanos, encontra-se a
recrutar, COZINHEIRO 3ª (M/F), para
prestigiada empresa sua cliente em
Beja.
Descritivo de funções:
- Executar tarefas especificas, típicas da
sua área de atuação, relacionadas ao
preparo e confeção de refeições.
REQUISITOS:
- Experiência na função;
- Experiência em cozinha;
- Formação na área de cozinha;
- Assiduidade e pontualidade
- Espírito de equipa;
- Disponibilidade imediata;
HORÁRIO:
- Horário diurno 2ª a Domingo com
folgas fixas
Se preenche os requisitos indicados,
envie-nos por favor a sua candidatura,
indicando no “Assunto” do Email para

recrutamento@grupoconstant.com
com a Referência GC_COZ3ª_Beja
As candidaturas consideradas válidas
serão contactadas pelo GRUPO
CONSTANT num prazo de 5 dias úteis.
As restantes, serão remetidas para a
Base de dados da empresa e
contactadas logo que surjam novas
oportunidades.
Fonte: https://mobile.netempregos.com/6825477/cozinheiro-abeja/
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Eletricista / Ajudante
Eletricista (Beja)
Previgarb – Engenharia de
Segurança, recruta Eletricista /
Ajudante Eletricista:
Requisitos:
- Carta de condução.
- Disponibilidade imediata.
Valoriza-se:
- Capacidade de comunicação
com o público (clientes).
- Conhecimentos/ experiência em
eletricidade / canalização.
- Pró - atividade e vontade de
trabalhar e aprender.
- Vontade para trabalhar em
equipa.
- Disponibilidade para a empresa.
Oferecemos:
- Contrato de Trabalho.
- Trabalho com remuneração base
e prémio.
- Formação na área dos
equipamentos nos quais a
Previgarb efetua instalação e
manutenção.

- Remuneração base de acordo
com experiência e habilidades
demonstradas.
- Integração em equipa
constituída por outros quadros
técnicos, na mesma área.
- Telemóvel (uso profissional).
Carga horária:
- 40 horas semanais.
Os interessados devem enviar o
curriculum vitae, para
rh@beja.previgarb.com
Fonte: https://mobile.netempregos.com/6887318/eletricist
a-ajudante-eletricista-beja/

