DIVULGAÇÃO OFERTA DE
EMPREGO
• Eixo 1: Emprego, Formação e Qualificação
📌 Terapeuta da fala
Data anúncio: 12/11/2020
Empresa: Centro de Paralisia Cerebral de Beja
Zona: Beja

Oferta:
O Centro de Paralisia Cerebral de Beja informa que se encontra em fase de recrutamento
para Terapia da Fala para o CRI sendo as funções asseguradas em horário completo.
Requisitos:
-Carta de Condução e Viatura Própria;
-Espírito de Equipa.

Factores Preferenciais:
-Experiência Profissional na área pediátrica;
-Experiência Profissional de 2 anos.
Caso esteja interessada/o e pretenda candidatar-se, envie o seu currículo atualizado, assim
como a declaração de consentimento de tratamento de dados (que se encontra no nosso
site www.cpcbeja.org, para o seguinte email: candidaturascpcbeja@gmail.com [no Assunto
deve colocar a vaga a que se candidata] ou entregue diretamente no Centro de Paralisia
Cerebral de Beja .
NOTA: Apenas são válidas as candidaturas acompanhadas da Declaração de Consentimento
de Tratamento de Dados.

Fonte: https://www.facebook.com/cpc.beja/posts/2013650438934539

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 de Talho
Data anúncio: 14/11/2020
Empresa: Pingo Doce - Grupo Jerónimo Martins
Zona: Aljustrel

Oferta:
Pingo Doce está a recrutar operador de loja para a secção- Talho
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 dinâmica que valoriza o trabalho em equipa,
Candidate-se aqui:
https://emprego.pingodoce.pt/ApplicationForm/AppForm?Job=192120&lang=pt-PT&channel=netempregos

Fonte: https://www.net-empregos.com/7090954/aljustrel-operador-de-talho/
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DIVULGAÇÃO OFERTA DE
EMPREGO
• Eixo 1: Emprego, Formação e Qualificação
📌 Vigilantes (M/F)- Odemira
Data anúncio: 15/11/2020
Empresa: ESEGUR
Tipo: Part Time 8h
Zona: Odemira

Oferta:
Recrutamos pessoas (M/F) com cartão
de vigilante para trabalhar em regime Parttime na zona de Odemira.

Oferecemos:

Competências:
• Boa apresentação;
• Boa capacidade de comunicação e bom
relacionamento interpessoal;
• Integridade e honestidade;
• Responsabilidade e respeito pelos outros;
• Dinamismo;
• Orientação para o cliente;
• Compromisso e lealdade;
• Conhecimentos de Inglês;
• Conhecimentos de informática na ótica do
utilizador;
• Outros requisitos poderão ser valorizados.

• Possibilidade de integração em empresa
Venha fazer a diferença, envie a sua
sólida e de prestígio;
candidatura com a referência
• Possibilidade de desenvolvimento e
VIG_PT_ODEMIRA para
progressão profissional;
recrutamento@esegur.pt
• Pagamento do subsídio de alimentação em
cartão (se o colaborador pretender);
• Descontos e parcerias em vigor nos
protocolos realizados com a ESEGUR;
• Número de vagas limitado.
Requisitos e qualificações:
• Escolaridade mínima obrigatória;
• Sem antecedentes criminais;
• Cartão profissional de Vigilante válido
(obrigatório);
• Carta de Condução e viatura própria
(preferencial);
• Disponibilidade imediata.
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Fonte: https://www.netempregos.com/7090719/vigilantes-m-fodemira-part-time-8h/

DIVULGAÇÃO OFERTA DE
EMPREGO
• Eixo 1: Emprego, Formação e Qualificação
📌 Professor/ Explicador de Físico Química
Data anúncio: 15/11/2020
Empresa: Da Vinci Ginásio da Educação
Zona: Beja

Oferta:
O Ginásio da Educação Da Vinci de Beja está em fase de recrutamento para reforço da
equipa pedagógica na disciplina de Físico-Química, procuramos Professores/Explicadores,
dinâmicos, com espírito jovem e com disponibilidade para trabalhar.

As candidaturas, com CV atualizado, devem ser enviadas para: beja@davinci.edu.pt
Contactos: 96 658 77 30 / 284 321 145

Fonte: https://www.facebook.com/beja.davinci/posts/1778328785676230
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DIVULGAÇÃO OFERTA DE
EMPREGO
• Eixo 1: Emprego, Formação e Qualificação
📌 Sub-Gerente de Loja- Beja
Data anúncio: 15/11/2020
Empresa: Gi Group
Zona: Beja

Requisitos:

Oferta:

- 12º ano ou Licenciatura (preferencial);
- Experiência prévia na função de Sub Responsável
de Loja (preferencial);
- Identificação com a área do retalho de moda;
- Disponibilidade para o trabalho em horários
rotativos (incluindo noites e fins-de-semana).

- Contrato direto com o cliente;
- Vencimento Base de 700-800€ mediante
experiência comprovada;
- Subsídio de alimentação;
- Prémios de vendas.
- Seguro de saúde e telemóvel de serviço;
- Integração numa das maiores empresas do seu
sector.

- Contrato direto com o cliente;
- Vencimento Base de 700-800€ mediante
experiência comprovada;
- Subsídio de alimentação;
- Prémios de vendas.
- Seguro de saúde e telemóvel de serviço;
- Integração numa das maiores empresas do seu
sector.

Funções:

Candidaturas em https://rb.gy/tfdtyj

- Orientar a equipa para as vendas e o serviço ao
cliente, assumindo-se como um exemplo;
- Promover a implementação dos processos de
loja, de acordo com as orientações recebidas,
envolvendo a equipa;
- Concretizar orientações e procedimentos de
forma sistemática e organizada, cumprindo as
políticas e procedimentos da companhia;
- Acompanhar e apoiar a equipa, desenvolvendo Fonte: https://www.netum ambiente colaborativo e orientado para
empregos.com/7100098/sub-gerente-de-lojaresultados;
beja/
- Promover a difusão dos valores e visão da marca;
- Acompanhar indicadores (KPI’s) e concretizar
estratégias para a promoção de vendas e
resultados.
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DIVULGAÇÃO OFERTA DE
EMPREGO
• Eixo 1: Emprego, Formação e Qualificação
📌 Professores AEC- Beja
Data anúncio: 15/11/2020
Empresa: Edugep
Zona: Beja

Oferta:
EDUGEP necessita de professores (m/f) para as Escolas do Agrupamento de Escolas de Beja
- Atividade Física e Desportiva
- Música, Movimento e Drama
- Oficina das Artes
Para horários semanais de segunda a sexta feira, das 16h00 às 17h00
Envio do CV para: recrutamento@edugep.pt

Fonte: https://www.net-empregos.com/6998010/professores-aec-beja/
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DIVULGAÇÃO OFERTA DE
EMPREGO
• Eixo 1: Emprego, Formação e Qualificação

📌 Fotografo(a) para Imobiliária casas rurais- Alentejo
Data de anúncio: 15/11/2020
Empresa: GreenFeatures Lda
Zona: Alentejo

Oferta:
Fotografo(a) para Imobiliaria casas rurais

Para reforçar a nossa equipa, procuramos Fotografo(a) com interesse em Casas
Rurais, villa de standing, quintas e herdades.
Objetivo :
Fotografiar Casas Rurais, villa de standing, quintas e herdades
Para publicação em sites : www.debritoproperties.com e www.patricebesse.com
Perfil :
- fotografo(a) com equipamento para trabalhar em freelance
- drone uma mais valia
Remuneração:
Recibo verde por sessão

Enviar Curriculum Vitae: info@debritoproperties.com
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DIVULGAÇÃO OFERTA DE
EMPREGO
• Eixo 1: Emprego, Formação e Qualificação

📌 Pedreiros, Serventes, Ferrageiros e Carpinteiros
Data anúncio: 16/11/2020
Empresa: Imocastro, Lda
Zona: Beja

Oferta:
Empresa de Construção Civil e Obras Públicas, com actuação
principal na área de Castro Verde, está a recrutar Pedreiros,
Serventes, Ferrageiros e Carpinteiros para reforço das suas equipas.
Procuram-se profissionais com sentido de responsabilidade,
experiência na função e autonomia de gestão do trabalho que lhe é
assignado.
Entrada imediata!
As candidaturas deverão ser enviadas para:
rh.imocastro@gmail.com

Fonte: https://www.net-empregos.com/7104753/pedreirosserventes-ferrageiros-e-carpinteiros/
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DIVULGAÇÃO OFERTA DE
EMPREGO
• Eixo 1: Emprego, Formação e Qualificação
📌 Técnico de instalações e manutenções
Data anúncio: 16/11/2020
Empresa: Previgarb Beja
Tipo: 40h semanais
Zona: Beja

Oferecemos:
- Aos jovens e aos mais experientes a possibilidade
de criar carreira profissional acompanhada de
certificações técnicas;
- Trabalho com remuneração base e prémio.
- Remuneração base de acordo com experiência e
Oferta:
habilidades demonstradas.
Previgarb recruta para a sua empresa, localizada - Formação certificada em contexto de trabalho e
em Beja, para a função de Técnico de Instalações na área dos equipamentos nos quais a Previgarb
e Manutenções de Equipamentos
efetua instalação e manutenção.
- Integração em equipa constituída por outros
Descrição da função:
quadros técnicos, na mesma área e com rápido
- Instalação de equipamentos de segurança e
crescimento de aprendizagem em áreas como,
manutenção;
eletricidade, segurança contra
- Instalação de tubagens, e circuitos de
incêndios, segurança eletrónica e vídeo eletricidade (baixa atenção) e telecomunicações; vigilância.
- Instalar, reparar e garantir
- Computador portátil com ligação à Internet.
a manutenção preventiva e corretiva de circuitos / - Telemóvel (uso profissional).
equipamentos;
- Disponibilidade Total e Imediata.
Carga horária:
Requisitos:
- Escolaridade mínima obrigatória (9º ano)
- Critérios de valorização técnico: Curso técnicoprofissional, e/ou, experiência profissional em
funções similares ou conhecimentos de
equipamentos de eletricidade, frio, centrais
de segurança e vídeo;
-Pessoa dinâmica, responsável, e com capacidade
de trabalhar em equipa;
- Espírito de trabalho e aprendizagem para criar
uma carreira técnica e certificada;
- Carta de Condução;
- Residência na zona de Beja;
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- 40 horas semanais.
Os interessados devem enviar o curriculum vitae,
para:
rh@beja.previgarb.com

Fonte: https://www.netempregos.com/7096088/tecnico-de-instalacoese-manutencoes-beja/

DIVULGAÇÃO OFERTA DE
EMPREGO
• Eixo 1: Emprego, Formação e Qualificação
📌 Enfermeiro/a ULDM Garvão
OFERECE-SE:
- Integração numa equipa jovem, dinâmica e
empática;
- Remuneração base de 1.200,00 €
- Subsídio de Turno Fixo 200.00 €
- Duodécimos de Subsídio de Natal + Férias
equivalente a 50% (50,00 € + 50,00 €)
Oferta:
- Subsídio de Alimentação em espécimes (Come
gratuitamente na instituição todas as refeições
A Associação Futuro de Garvão encontra-se neste relativas ao turno);
momento a recrutar 1 enfermeiro, para a
- Contrato de Trabalho sem termo (efetivo);
valência: Unidade de Longa Duração e
- Possibilidade de acumular feriados e bolsa de
Manutenção.
horas;
-Auxiliámos na procura de Habitação.
Aceitam-se pré-candidaturas de jovens
licenciados, que devem ingressar na instituição EMAIL COM CV PARA:
aquando da emissão do título
uldm.futuro.garvao@gmail.com
de enfermeiro providenciado pela OE (após
emissão do certificado temporário, devem
ingressar na instituição).

Data anúncio: 16/11/2020
Empresa: Futuro de Garvão
Zona: Garvão, Ourique

REQUISITOS:
- Licenciatura em Enfermagem;
-Cédula Profissional ou Comprovativo temporário;
- Experiência profissional na área dos cuidados
continuados (não sendo obrigatória, mas sendo Fonte: https://www.netcritério preferencial);
empregos.com/7102983/enfermeiro-a-uldm- Disponibilidade para trabalhar por turnos 8/24h; garvao/
- Empatia, Resiliência e Proatividade;
- Motivação para o desenvolvimento profissional;
- Boa capacidade de comunicação e de
organização;
- Espírito de equipa, rigor, dinamismo e
responsabilidade.

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 Contabilidade Junior Forte capacidade analítica e dinamismo;
(m/f) Beja
Data anúncio: 16/11/2020
Empresa: Michael Page
Zona: Beja

Facilidade de relacionamento interpessoal e
espírito de equipa;
Elevado sentido de responsabilidade e
autonomia;

Coordenar as tarefas do departamento,
incluindo a componente fiscal.

Excelente capacidade de comunicação oral e
escrita.

Sobre o nosso cliente

Benefícios adicionais

Empresa de referência no setor em que atua Uma boa oportunidade para o seu
pretende reforçar a sua equipa com o
desenvolvimento profissional.
recrutamento de um/a contabilista.
Candidata-te em:
Principais responsabilidades
https://www.michaelpage.pt/job-applyexternal/ref/46019/Sm9hb1NhbnRvcy4wNzA
Assinar as contas da empresa;
2OC44NDM2QHBhZ2VwdC5hcGxpdHJhay5jb2
0?utm_source=netGerir e elaborar fechos de contas;
empregos&utm_medium=jobboard&utm_ca
mpaign=jobad&land=external
Elaborar demonstrações financeiras;
Gerir e elaborar obrigações fiscais;
Elaborar reportes de gestão.
Perfil desejado
Licenciatura em contabilidade ou similar;
Experiência profissional de 1 ano em funções
similares;
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Fonte: https://www.netempregos.com/7108085/tecnico-decontabilidade-junior-m-f-beja/

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

📌Assistente de Contact Center (m/f)
- Outbound - Aviação e Turismo – Beja
Data anúncio: 16/11/2020
Empresa: Intelcia Portugal
Zona: Beja

- Experiência em Vendas;
- Boa dicção e linguagem correta;
- Capacidade de escuta ativa;
- Capacidade de argumentação/persuasão;
- Resiliência e proatividade;
- Orientação para resultados/objetivos;

Sendo um dos principais players em serviços de
Outsourcing, a Intelcia está atualmente presente
em 17 países e 48 sites, fornecendo aos nossos Idiomas:- Português - Inglês;
clientes um serviço global onshore e offshore que
Oferta:
responde aos desafios da globalização e uma
experiência multi-serviços, cobrindo toda a cadeia - Formação incial remunerada;
- Contrato de trabalho;
de valor de gestão de relacionamento com o
- Vencimento Base (635€/40h ou 476,25€/30h) +
cliente.
Subsídio de Alimentação + Subsídio de Férias e
A Intelcia encontra-se a recrutar Assistentes de Natal;
- Prémio mensal de Desempenho (até 400€/40h
Contact Center - Outbound - área de Aviação e
ou até 300€/30h);
Turismo, em Beja, para entrada imediata!
- Seguro saúde (ao fim de 6 meses de antiguidade;
- Estabilidade profissional, bom ambiente de
Missão:
trabalho e perspetiva de progressão na carreira.
-Realização de contacto de customer delight a
todos os passageiros que voam
-Solicitar consentimento para futuros contactos; Carga Horária:- 30 e 40 horas
-Inscrição de novos passageiros no Programa de
Horário:
Milhas;
-Terça-feira a Sábado – Entre as 13h e as 22h
-Venda de serviços auxiliar;
- Folgas: Domingo e Segunda
-Realização de campanhas de outbound para
promoções e de vendas;
Local de trabalho:- Beja
Realização de contactos de outbound para a
renovação de serviços;
Início das funções: 23/11/2020
Perfil
Mande o seu cv para:
- 12º Ano ou Frequência Universitária (fator
recrutamento.portugal@intelcia.com
preferencial);
com a referencia OUT_BEJ
- Conhecimentos de informática na ótica do
Estamos a sua espera!
utilizador;
-Forte perfil comercial
Fonte: https://www.netempregos.com/7109494/assistente-de-contactProjeto “Des@fia.te” - CLDS 4G
center-m-f-outbound-aviacao-e-turismo-beja/
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)
Data anúncio: 16/11/2020
Empresa: De Prado Portugal, S.A.
Zona: Beja
A De Prado é uma empresa ligada ao setor agrícola, e uma referência internacional na
produção de azeitona e amêndoa. Estamos numa fase de expansão da nossa atividade, e
com ela a necessidade de reforçarmos a nossa estrutura com um Técnico de Recursos
Humanos (m/f) que será responsável pela gestão administrativa de recursos humanos de um
dos principais departamentos de suporte à atividade do Grupo.
Este profissional deverá ter o seguinte perfil:
- Licenciatura em Gestão, Gestão de Recursos Humanos ou similar;
- Experiência prévia de um ano em funções administrativas de recursos humanos
(nomeadamente gestão contratual, comunicações à SS, controlo de faltas e férias, etc);
- Boa destreza com Microsoft Office Excel (fator eliminatório);
- Disponibilidade para trabalhar na zona de Beja.
Os interessados deverão enviar o CV atualizado por
rhumanos@deprado.eu
Fonte: https://www.net-empregos.com/7109898/tecnico-de-recursos-humanos-m-f/
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DIVULGAÇÃO OFERTA DE
EMPREGO
• Eixo 1: Emprego, Formação e Qualificação
📌Empregada/o de Refeitório - BEJA
Data anúncio: 17/11/2020
Empresa: PERSONAL 7 - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, LDA
Zona: Beja
O GRUPO CONSTANT, empresa Multinacional Especialista em Gestão de Recursos Humanos,
encontra-se a recrutar para prestigiada empresa sua cliente no setor da restauração coletiva,
Empregada de refeitorio (M/F), para a zona de Beja.

Requisitos:
- Experiência anterior na função;
- Disponibilidade imediata.
Horário: 40h semanais, com folgas rotativas
Oferecemos:
- Remuneração compatível com a função;

Se preenche os requisitos por favor envie nos o seu currículo para
recrutamento@grupoconstant.com
, com a indicação EMP_BEJA .

Fonte: https://www.net-empregos.com/7068997/empregada-o-de-refeitorio-beja/
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DIVULGAÇÃO OFERTA DE
EMPREGO
• Eixo 1: Emprego, Formação e Qualificação
📌Precisa-se Eletricistas Oficiais de 1ª (M/F) para Beja - (MUITO URGENTE)
Data anúncio: 17/11/2020
Empresa: Prime Temp - Trabalho Temporário
Zona: Beja
A Prime Temp - Empresa de Trabalho Temporário, está recrutar para empresa nossa cliente,
Eletricistas de Baixa e Média Tensão (M/F) para trabalhos a realizar em Beja - (MUITO URGENTE).
Requisitos:
- Escolaridade mínima obrigatória;
- Saber interpretar especificações técnicas relativas a instalações elétricas e à sua manutenção;
- Boa capacidade de organização com elevado sentido de responsabilidade.
Descrição da Função:
- Executar e reparar instalações elétricas de edificações;
- Controlar, colocar e fazer a manutenção de dispositivos elétricos;
- Passagem de cablagens e montagem de equipamentos elétricos;
- Executar a manutenção preventiva e corretiva de circuitos e equipamentos de instalações elétricas.
Oferta:
• Remuneração compatível com a função;
• Integração em grupo de trabalho coeso e funcional;
• Entrada IMEDIATA.
Os candidatos interessados que considerem reunir os requisitos deverão enviar o curriculum vitae
para o email:
geral@primetemp.pt

Fonte: https://www.net-empregos.com/7092159/precisa-se-eletricistas-oficiais-de-1-m-f-parabeja-muito-urgente/
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DIVULGAÇÃO OFERTA DE
EMPREGO
• Eixo 1: Emprego, Formação e Qualificação

📌Administrativa/o
Data anúncio: 17/11/2020
Empresa: Elemento d Exito Unipessoal Lda
Zona: Beja
Procuramos uma pessoa com grande capacidade de organização, dinâmica, pro-activa, bons
conhecimentos Office, carta de condução e com vontade de integrar equipa jovem e
dinâmica.
Enviar CV para para
newhome.beja.gerencia@gmail.com

Fonte: https://www.net-empregos.com/7110665/administrativa-o/
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DIVULGAÇÃO OFERTA DE
EMPREGO
• Eixo 1: Emprego, Formação e Qualificação

📌STORE MANAGER ASSISTANT - MO
– Beja

RESPONSABILIDADES
- Orientar a equipa para as vendas e o serviço
Data anúncio: 17/11/2020
ao cliente, assumindo-se como um exemplo;
Empresa: Sonae
- Promover a implementação dos processos
Zona: Beja
de loja, de acordo com as orientações
recebidas, envolvendo a equipa;
- Concretizar orientações e procedimentos de
A MO é uma marca internacional do Grupo forma sistemática e organizada, cumprindo as
Sonae, com mais de 120 pontos de venda. As políticas e procedimentos da companhia;
coleções da MO são inspiração, moda e
- Acompanhar e apoiar a equipa,
tendência, aliadas a uma vasta oferta de
desenvolvendo um ambiente colaborativo e
Essentials, indispensáveis a um lifestyle
orientado para resultados;
urbano e atual.
- Promover a difusão dos valores e visão da
marca;
- Acompanhar indicadores e concretizar
Para integrar uma das Equipas de Loja MO,
estratégias para a promoção de vendas e
em BEJA, procuramos:
resultados.

STORE MANAGER ASSISTANT (Sub-Gerente de Gostas de viver cada dia intensamente, tens
Loja)
experiência em fast fashion retail, paixão
pelas vendas e pela superação de desafios?
Então esta é a tua oportunidade MO!
Candidata-te em:
https://career2.successfactors.eu/sfcareer/job
reqcareerpvt?jobId=1801&company=fashiond
iv&st=D7BF4D602269C156753AB80AE4B9818
9E6E41491

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

Fonte: https://www.netempregos.com/6985213/store-managerassistant-mo-beja/

