Divulgação Oferta de
Emprego
• Eixo 1: Emprego, Formação e Qualificação

Motorista de Pesados (M/F) - Beja
[153-000884-1]
Empresa: Adecco - Recursos
Humanos
Ref:6972414
Data: 31/08/2020

Requisitos:
- Disponibilidade imediata,
- Carta C, CAM e Tacógrafo (requisitos
obrigatórios),
- Robustez física,
- Sentido de responsabilidade e
autonomia.

Oferece-se:
Descrição/Funções:
- Remuneração de acordo com a função,
Entrega aos clientes mercadorias
- Possibilidade de integração em equipa
conduzindo veículos de transporte, ligeiros
dinâmica,
ou pesados;
- Bom ambiente de trabalho.
Efetuar autovenda, venda por telefone
(televendas) e cobranças, bem como
CANDIDATURA:
elabora pedidos de abastecimento de
https://candidatos.adecco.pt/empregos/v
máquinas de vending;
er/2000035781?origem=netempregos
Efectuar as ações necessárias para que a
Comercial
de Exportação
(m/f)
- Beja
viatura
que conduz
se encontre em
bom
FONTE: https://www.netestado de funcionamento, assegurando a
empregos.com/6972414/motorista-desua manutenção mecânica, conservação e
pesados-m-f-beja-153-000884-1/
limpeza;
Receber e verificar as rotas estipuladas
para a entrega dos produtos aos clientes;
Acompanhar o carregamento do veículo;
Conduzir o veículo de acordo com as rotas
anteriormente estipuladas;
Efetuar o descarregamento dos produtos
no cliente e procede ao carregamento de
vasilhame;
Proceder à cobrança dos valores faturados
aos clientes;
Prestar contas no escritório sobre as
cobranças efetuadas aos clientes e as
quantidades de vasilhame recebidas.
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

Médico de Clínica Geral (M/F) - Beja [153-000886-1]
Empresa: Adecco - Recursos Humanos
Ref: 6972421
Data: 31/08/2020
Descrição/Funções:
Prestação de cuidados de saúde primária
Intervenção em termos de generalidade e continuidade dos cuidados
Requisitos:
Disponibilidade para se deslocar entre distritos (fator preferencial)
Formação e experiência na área
Disponibilidade para realizar horas extra
Capacidade de trabalho em equipa
Comercial de Exportação (m/f) - Beja

Oferece-se:
Remuneração de acordo com a função e a experiência
Possibilidade de integração em equipa dinâmica
Entrada imediata
CANDIDATURA:
https://candidatos.adecco.pt/empregos/ver/2000036717?origem=nete
mpregos
FONTE: https://www.net-empregos.com/6972421/medico-de-clinicageral-m-f-beja-153-000886-1/

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

Enfermeiro (M/F) - Beja [153-000888-1]
Empresa: Adecco - Recursos Humanos
Ref: 6972425
Data: 31/08/2020
Descrição/Funções:
Prestar assistência ao paciente
Realização de exames físicos
Obtenção de históricos médicos/de saúde
Proporcionar aos pacientes promoção da saúde, aconselhamento e educação
Administração de medicamentos, tratamento de feridas e outras intervenções de
saúde
Requisitos:
Ser dotado de uma prática legal, ética e profissional
Capacidade
em equipa
Comercialde
detrabalho
Exportação
(m/f) - Beja
Empatia
Formação e experiência na área
Disponibilidade para se deslocar entre distritos (fator preferencial)
Disponibilidade para realizar horas extra
Disponibilidade imediata
Oferece-se:
Remuneração de acordo com a função e a experiência
Possibilidade de integração em equipa dinâmica
Entrada imediata
CANDIDATURA:
https://candidatos.adecco.pt/empregos/ver/2000037197?origem=netempregos
FONTE:https://www.net-empregos.com/6972425/enfermeiro-m-f-beja-153000888-1/
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

Formador/a p/ Curso Tosquia e Estética de Animais de Companhia
Empresa: SA Formação
Ref: 6977939
Data: 31/08/2020
A SA Formação é uma marca com 14 anos de experiência no mercado da formação
profissional que conta neste momento com mais de 100 colaboradores.
Somos uma empresa certificada pela DGERT (Direção Geral do Emprego e das
Relações de Trabalho) em 14 áreas distintas.
Contamos com uma rede de 15 centros formativos (Torres Vedras, Lisboa,
Carcavelos, Almada, Setúbal, Beja, Alverca, Leiria, Coimbra, Porto, Braga, Chaves,
Funchal, Évora e Portimão) e com uma equipa jovem e dinâmica, pronta para
aceitar novos desafios.
AComercial
SA Formação
a recrutar (m/f)
para o- Centro
deestá
Exportação
Beja Formação de Braga, Formador M/F
para o Curso de Tosquia e Estética de Animais de Companhia.
Perfil Pretendido
- Formação na área veterinária ou semelhante;
- Experiência na área de Tosquia de Animais;
- Trabalhar na área veterinária;
- Certificado de Competências Pedagógicas (CCP);
Os interessados deverão enviar o CV com a referência REF-TEAC/BRG2020 para o
email: formadores@sa-formacao.pt
FONTE: https://www.net-empregos.com/6977939/formador-a-p-curso-

tosquia-e-estetica-de-animais-de-companhia/

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

Export Manager - Setor Pecuário
(M/F) - Beja
Empresa: Kelly Services
Ref: 6891330
Data: 31/08/2020
A Kelly Search & Selection encontra-se
em processo de recrutamento para a
seleção de um Export Manager para
empresa do setor pecuário, localizada
na região de Beja.

Requisitos:Formação Académica
Superior
em Engenharia Agropecuária; Engenhar
ia Agronómica ou similar (preferencial);
•Experiência profissional mínima de
5 anos na área comercial;
•Experiência/conhecimento no setor
pecuário e da região Alentejana;
•Capacidade de adaptação e de
compreensão de outras culturas;
•Capacidade analítica de suporte a
negociação e conhecimentos de
informática na ótica do utilizador;
•Fluente em Francês (falado e escrito);
•Fluente em Inglês (falado e escrito).

Responsabilidades:
•Realizar a negociação de contratos
com clientes internacionais e potenciais
Comercial
Exportação
(m/f) - BejaSe corresponde ao perfil solicitado, por
parceiros
parade
exportação
de bovinos;
•Fazer acompanhamento de clientes
favor, submeta a sua candidatura
pré e pós-venda, incluindo deslocações online.
aos mercados e acompanhamento dos
https://jobs.kellyservices.pt/jobOrderD
mesmos durante as suas visitas a
etail.xhtml?Id=a0x0X00000O0Yb4QAF&
Portugal;
tSource=a16b0000000R81jAAC
•Coordenar as operações com os vários
departamentos da empresa;
FONTE: https://www.net•Identificar novos clientes;
empregos.com/6891330/export•Fazer prospeção de mercados;
manager-setor-pecuario-m-f-beja/
•Efetuar follow-up de negócios
incluindo aspetos logísticos, legais e
processuais.

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

Formador/a p/ Curso Assistente Contabilidade - Beja
Empresa: SA Formação
Ref: 6977909
Data: 31/08/2020
A SA Formação é uma marca com 14 anos de experiência no mercado da formação
profissional que conta neste momento com mais de 100 colaboradores.
Somos uma empresa certificada pela DGERT (Direção Geral do Emprego e das
Relações de Trabalho) em 14 áreas distintas.
Contamos com uma rede de 15 centros formativos (Torres Vedras, Lisboa,
Carcavelos, Almada, Setúbal, Beja, Alverca, Leiria, Coimbra, Porto, Braga, Chaves,
Funchal, Évora e Portimão) e com uma equipa jovem e dinâmica, pronta para
aceitar novos desafios.
AComercial
SA Formação
a recrutar (m/f)
para o- Centro
deestá
Exportação
Beja Formação de Beja, Formador M/F
para ministrar Curso de Assistente de Contabilidade.
Perfil Pretendido:
Licenciatura na área
Gosto pela área da Formação Profissional
Residência na área
Curso e-tutor (Facultativo)
CCP
Os interessados deverão enviar o CV com REF:AC/BEJA2020 para o email:
formadores@sa-formacao.pt
FONTE:https://www.net-empregos.com/6977909/formador-a-p-curso-

assistente-contabilidade-beja/
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

Empregado/a para CAFE PASTELARIA em BEJA
Empresa: CAFE TASSE BEM
Ref: 6977153
Data: 31/08/2020

Enviar o currículo para email ,
pedrojosesaojao@gmail.com

ou ligar para 962911117.
Comercial
de Exportação (m/f) - Beja
FONTE:
https://www.net-empregos.com/6977153/empregadoa-para-cafe-pastelaria-em-beja/

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 de Aeronaves (Aviónicos) - Base Beja
Empresa: Hi Fly, S.A.
Ref: 6974047
Data: 31/08/2020
A MESA, empresa de manutenção, engenharia e serviços a aeronaves
sediada em Lisboa, encontra-se a recrutar Técnicos de Manutenção de
Aeronaves com experiência prévia na área de Aviónicos:
Perfil do candidato:
Técnicos de Manutenção e Engenharia, detentores de licença EASA Part66 com certificação B1 – A330 (GE CF6) (RR Trent 700) (PW 4168) ou
A340 (CFM56) (RR Trent 500) ou A319/20/21 (IAE V2500);
Comercial de Exportação (m/f) - Beja

Formação e conhecimentos comprovadamente adequados, motivado e
profissional;
Pró-ativo, flexível, em boa condição física e com disponibilidade para
residir e trabalha na base de Beja;
Com capacidade de troubleshouting e manutenção de linha;
Bons conhecimentos de Inglês.
CANDIDATURA: https://candidate.cvwarehouse.com/Apply/192709?channel=netempregos&lang=pt-PT&t=fo
FONTE: https://www.net-empregos.com/6974047/tecnicos-de-manutencao-deaeronaves-avionicos-base-beja/
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 Manutenção
Mecânica/Elétrica (m/f)
Empresa: De Prado Portugal, S.A.
– Baleizão
Ref: 6974047
Data: 31/08/2020

Requisitos:
• Curso de Técnico de Manutenção
Industrial/Mecânica ou experiência
comprovada na área;
• Conhecimentos nas áreas de
Mecânica e Manutenção de
equipamentos (preferencial);
• Conhecimentos nas áreas de
Soldadura e Serralharia;
• Forte capacidade de comunicação e
de trabalho em equipa;
• Conhecimentos de informática
(Office) na ótica do utilizador;
• Disponibilidade de trabalho por
turnos.

Responsabilidades:
• Execução de serviços de manutenção
preventiva, corretiva e predictiva de
equipamentos e instalações industriais.
• Gerar especificações técnica e prestar
assistência na aquisição de materiais
para reposição de peças de máquinas e
equipamentos industriais.
de Exportação
•Comercial
Estudar e avaliar
defeitos e (m/f) - BejaOferta:
diagnosticar suas causas para as
• Remuneração compatível com a
providências corretivas.
função a desempenhar e perfil
• Aplicar técnicas de medição e ensaios apresentado;
visando melhoria da qualidade de
• Formação inicial e contínua;
serviços de Mecânica/Eletricidade
• Outras regalias em vigor na empresa.
Industrial.
• Cumprir com os procedimentos de
Caso corresponda ao perfil envie-nos o
SST, Ambiente e Energia definidos pela
seu CV para
empresa.
rhumanos@deprado.eu
FONTE:https://www.netempregos.com/6962198/tecnicomanutencao-mecanica-eletrica-m-fbeja/
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

Eng.º Civil c/experiência - Direção de obra
Empresa:
Ref: 6868160
Data: 31/08/2020
Pretende-se recrutar um Eng.º(a) Civil para desempenhar funções em direção de
obra, localizada em Mourão.
Funções a desempenhar:
- Gerir todos os trabalhos de construção civil;
- Tratamento de fornecedores e sub-empreiteiros;
- Elaboração de autos de medição com donos de obra;
- Entre outras funções inerentes à categoria profissional de Eng.º(a) Civil.
Requisitos
obrigatórios:
Comercial
de Exportação (m/f) - Beja
- Licenciatura Eng.ª Civil (Universidade ou Instituto Politécnico);
- Disponibilidade para deslocações;
- Experiência profissional comprovada em construção de edifícios;
- Disponibilidade imediata;
- Capacidade de gestão de equipas;
- Capacidade de resistência ao stress;
- Responsável;
- Motivado(a), dinâmico(a) e empenhado(a).
Os interessados devem enviar os seus CV´s para:
recursos.ativos@gmail.com
e no assunto colocar "Eng.º Civil - Beja".
FONTE: https://www.net-empregos.com/6868160/eng-civil-c-experiencia-direcaode-obra/
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

Gestores(as) Comerciais - BEJA
Empresa: INTERPREV, S.A.
Ref: 6969445
Data: 31/08/2020
REQUISITOS:

. Forte motivação para trabalhar por objetivos;
. Boa apresentação e facilidade de comunicação;
. Responsabilidade, forte dinamismo, empenho e ambição;
. Domínio das ferramentas Microsoft Office;
. Disponibilidade imediata;
. Carta de Condução;
. Persistência, dinamismo e gosto pelo trabalho em equipa;
. Atitude empreendedora e proatividade, valoriza-se experiência na área
comercial.
Comercial de Exportação (m/f) - Beja
OFERECEMOS:
. Contrato de trabalho, com vencimento base mais prémios por objetivos;
. Viatura e ferramentas informáticas;
. Formação inicial e contínua, com progressão na empresa;
. Bom ambiente de trabalho em equipa;
. Integração numa equipa jovem, dinâmica e motivada.
Envie p.f. Curriculum Vitae para:
beja@interprev.pt
FONTE: https://www.net-empregos.com/6969445/gestores-as-comerciais-beja/

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

