DIVULGAÇÃO OFERTA DE
EMPREGO
Eixo 1: Emprego, Formação e Qualificação
📌Comissionista Beja
Data Anúncio: 03-02-2021
Empresa: vcbrindes
Referência: 7218272
Zona: Beja
VCBrindes, empresa que se dedica a venda de merchandising e vestuário laboral e de proteção
encontra-se a recrutar.
Procuramos comissionistas/agentes para venda dos nossos produtos na sua área de residência, pode
fazer algum trabalho em casa ou em pequenas deslocações.
Procuramos pessoas com boas redes de contactos, empresariais, associativas e pessoais, com
facilidade de comunicação e que possam ir de encontro ao publico alvo sem grandes despesas.
Procuramos pessoas que procurem um rendimento extra

Oferecemos:
Comissão sobre as vendas
Prémios de desempenho
Carteira de clientes da região
Suporte de apoio às vendas e formação necessária
Necessário:
facilidade de acesso ao e-mail e whatsapp

Se quer ter um rendimento extra de acordo com a sua disponibilidade sem qualquer compromisso
envie o seu CV.
Para nos conhecer melhor visite o nosso site.
www.vcbrindes.pt
vcbrindes@gmail.com
Fonte: https://www.net-empregos.com/7218272/comissionista-beja/
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DIVULGAÇÃO OFERTA DE
EMPREGO
Eixo 1: Emprego, Formação e Qualificação
📌Diretor Industrial
Data Anúncio: 03-02-2021
Empresa:
Referência: 7208928
Zona: Beja

- Elaborar documentação técnica e específica no
âmbito da sua função.
- Adaptar-se às evoluções técnicas e
metodológicas.
- Cumprir, e assegurar cumprimento, de normas de
segurança, higiene, saúde e proteção ambiental.

Requisitos exigidos:
Conceituada empresa localizada no distrito de Beja, Licenciatura ou Mestrado em Engª Alimentar/
operando na área da produção e transformação de Mecânica/ Electrónica ou Gestão Industrial,
azeites, admite Diretor Industrial, com os seguintes - Experiência mínima de 10 anos,
preferencialmente em ambiente industrial,
requisitos:
- Mais valia para o desempenho da função,
experiência ou transferência/instalação de
Competências para desempenho da função:
unidades industriais (Projeto, Implementação);
- Carta de condução de ligeiros;
- Planeamento, gestão e acompanhamento de
todas as operações da área da produção industrial. - Disponibilidade para deslocações a nível nacional
e internacional;
- Forte sentido de responsabilidade,
profissionalismo, integridade e competências de - Capacidade de análise, planeamento, organização
e orientação para a solução;
comunicação.
- Capacidade de liderança e de gestão de equipas;
- Garantir a organização e o funcionamento das
- Bons conhecimentos de Inglês e Espanhol.
diferentes áreas e dispositivos operacionais de
produção, em termos de custos, qualidade e prazos
de entrega;
- Demonstrar capacidade de comunicação e
Benefícios:
argumentação.
- Analisar desvios face ao planeamento e executar - Condições de remuneração de acordo com a
rapidamente medidas correctivas para adequar a experiência demonstrada;
- Contrato direto para os quadros da empresa;
produção às necessidades da Empresa;
- Formação contínua.
- Garantir o cumprimento do nível de qualidade
definido, garantindo o cumprimento das normas de
Enviar CV com carta de apresentação para
segurança alimentar;
- Espírito positivo, autónomo e com grandes
dirindustrialbeja@gmail.com
capacidades de decisão em alinhamento com as
regras e cultura da organização.
- Boa disponibilidade e capacidade de trabalho e
Fonte: https://www.netgestão de stress.
empregos.com/7208928/diretor-industrial/
- Liderança e gestão de equipas.
- Grande capacidade de trabalho em equipa.
- Capacidade de compreensão e seguimento de
instruções técnicas e procedimentos.
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DIVULGAÇÃO OFERTA DE
EMPREGO
Eixo 1: Emprego, Formação e Qualificação
📌Técnico de Análises Clínicas - Beja
Data Anúncio: 02-02-2021
Empresa: Manpower Portugal
Referência: 7006246
Zona: Beja

A ManpowerGroup, empresa lider em Recursos Humanos pretende recrutar Técnico de Análises
Clínicas, para integrar prestigiado cliente no distrito de Beja,

Requisitos:
- Licenciatura na área de ciências Biomédicas Laboratoriais ou similar;
- Com ou sem experiência na função;
- Dinâmico e responsável;
- Saber gerir o tempo;
- Disponibilidade imediata;

Oferta:
- Contrato direto com o cliente;
- Bom Ambiente de trabalho;
- Remuneração base + Subsídio de alimentação + Seguro de saúde

Horário de trabalho:
- Part Time
Local de Trabalho: Concelho de Beja

Se reúne os requisitos para a função, envie-nos o seu Curriculum Vitae atualizado para
rita.ferreira@manpower.pt

Fonte: https://www.net-empregos.com/7006246/tecnico-de-analises-clinicas-beja/
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DIVULGAÇÃO OFERTA DE
EMPREGO
Eixo 1: Emprego, Formação e Qualificação
📌Vendedor de Automóveis - BEJA
Data Anúncio: 02-02-2021
Empresa:
Referência: 7196188
Zona: Beja

Procuramos para integrar a nossa equipa, Vendedores de Automoveis.
Exigimos:
- 12º Ano de escolaridade;
- Dá-se preferência a quem tenha trabalhado como delegado de propaganda médica ou de produtos
alimentares;
- Gosto pelo trabalho por objectivos;
- Facilidade de comunicação
- Responsavel, dinâmico
- Carta de condução

Oferecemos:
- Integração em empresa de prestigio no mercado;
- Boas condições remuneratórias;
- Outras regalias da empresa.
Se preenche os requisitos exigidos envie-nos o seu Curriculum Vitae, acompanhado de foto para:
respostas.global@gmail.com

Fonte: https://www.net-empregos.com/7196188/vendedor-de-automoveis-beja/
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DIVULGAÇÃO OFERTA DE
EMPREGO
Eixo 1: Emprego, Formação e Qualificação
📌 Enfermeiro(a) - Lar de Idosos - Beja
Data Anúncio: 02-02-2021
Empresa: Fundação S. Barnabé
Referência: 7208493
Zona: Beja

Admite-se Enfermeiro(a) para desempenhar funções na Residência S. Barnabé - Lar do Monte ( em
Beja):
O Candidato deverá:
- Ter disponibilidade imediata;
- Ser pessoa responsável;
- Ter gosto por trabalhar com a pessoa idosa;
- Ter disponibilidade para trabalhar em horários rotativos;

Os interessados, devem enviar o seu Curriculum Vitae, para o email:
recursos.humanos@fsb.pt

ou entregar o mesmo directamente no Lar do Montem sito na Colina do Carmo em Beja.
Fonte: https://www.net-empregos.com/7208493/enfermeiro-a-lar-de-idosos-beja/
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DIVULGAÇÃO OFERTA DE
EMPREGO
Eixo 1: Emprego, Formação e Qualificação
📌Médico de Clínica Geral (M/F) - Beja [153-000886-1]
Data Anúncio: 02-02-2021
Empresa: Adecco - Recursos Humanos
Referência: 7224591
Zona: Beja

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

Oferece-se:
Remuneração de acordo com a função e a experiência
Possibilidade de integração em equipa dinâmica
Entrada imediata
Candidaturas: https://candidatos.adecco.pt/empregos/ver/2000036717?origem=netempregos

Fonte: https://www.net-empregos.com/7224591/medico-de-clinica-geral-m-f-beja-153-000886-1/
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DIVULGAÇÃO OFERTA DE
EMPREGO
Eixo 1: Emprego, Formação e Qualificação
📌ELETRICISTA BAIXA TENSÃO - Beja
Data Anúncio: 02-02-2021
Empresa: Worldjob - Empresa de Trabalho Temporário, Lda
Referência: 7208212
Zona: Beja
A Worldjob está a recrutar para empresa cliente na zona de Beja: M/F
- ELETRICISTA BAIXA TENSÃO
Horário de trabalho:
- De 2ª a 6ª feira;
- Das 08h00 às 17h00.
Requisitos:
- Experiência na função;
- Residir em Beja;
- Possuir transporte;
- Disponibilidade para iniciar a partir de fins de Fevereiro/ Inícios de Março.
Os candidatos que preencham os requisitos acima indicados deverão enviar o seu CV, escrevendo no
assunto "Eletricista Baixa Tensão - Beja" para o seguinte endereço de e-mail:
recrutamentoleiria@worldjob-ett.com
Em caso de dúvida, contactar: 963 126 772 / 967 873 633 / 967 873 637
Preencher obrigatoriamente na página de apresentação do e-mail, os seguintes dados na mesma
ordem:
- Nome
- Data de Nascimento
- Categoria Profissional
- Número de Telefone
- Com ou sem transporte
- Localidade/residência
Pode também inscrever-se a partir do seguinte link:
- https://worldjob-ett.com/candidatura/
Fonte: https://www.net-empregos.com/7208212/eletricista-baixa-tensao-beja/
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DIVULGAÇÃO OFERTA DE
EMPREGO
Eixo 1: Emprego, Formação e Qualificação

📌Coordenadora Pedagógica e Psicologa - Beja
Data Anúncio: 02-02-2021
Empresa: Instituto de Formação e Transportes
Referência: 7156641
Zona: Beja
Coordenadora Pedagógica e Psicóloga para Beja
Requisitos:
Residência no concelho
Membro efetivo da Ordem dos Psicólogos
Disponibilidade imediata
Experiência profissional na atividade formativa comprovada
Dinamismo
Pro-atividade
Espirito de equipa
Enviar mail com CV para
recrutamento@grupoift.pt

indicando no assunto a localidade à qual se está a candidatar
Fonte: https://www.net-empregos.com/7156641/coordenadora-pedagogica-epsicologa-beja/
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DIVULGAÇÃO OFERTA DE
EMPREGO
Eixo 1: Emprego, Formação e Qualificação

📌Médico Dentista Generalista (M/F) -Smile.up Beja
Data Anúncio: 01-02-2021
Empresa: Smile.Up - Clínicas Dentárias
Referência: 7133386
Zona: Beja

QUEM SOMOS?
Somos o maior Grupo de Clínicas de Medicina Dentária, de referência em Portugal, que sorri para
proporcionar a todos os portugueses a melhor Saúde Oral, sustentada por um corpo clínico de
Excelência!
Orgulhamo-nos da nossa Cultura Organizacional fundada em Valores como a Transparência,
Honestidade, Rigor, Qualidade irrepreensível, Integridade e Humanismo. Todos os nossos
colaboradores fazem parte de uma grande família à qual queremos proporcionar equilíbrio
saudável entre trabalho e vida pessoal porque as PESSOAS estão sempre em 1º lugar!
PERFIL:
Licenciatura/Mestrado Integrado em Medicina Dentária;
* Horário e dias a definir
Se reúne os requisitos acima identificados envie o seu currículo atualizado para o endereço de email
candidaturas@smileup.pt

indicando no assunto a referência: MG/Beja
Apenas serão consideradas as candidaturas que reúnam os requisitos acima identificados.
Fonte: https://www.net-empregos.com/7133386/medico-dentista-generalista-m-f-smileup-beja/
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DIVULGAÇÃO OFERTA DE
EMPREGO
Eixo 1: Emprego, Formação e Qualificação
Perfil desejado

📌Assistant Store Manager (m/f)
Beja
Data Anúncio: 01-02-2021
Empresa: Michael Page
Referência: 7222995
Zona: Beja

Curso Superior em Gestão, Gestão de Empresas
ou similar (fator preferencial);
Experiência em funções similares;

Team-player, com perfil de líder, habituado a
motivar e a gerir equipas;

Apoiar o gerente de loja na gestão do espaço,
Analítico e criativo na resolução de problemas;
além das tarefas operacionais e contacto com o
cliente.
Perfil operacional e orientado para pessoas.
Sobre o nosso cliente

Benefícios adicionais

Empresa de referência no setor em que atua
pretende recrutar Assistant Store Manager.

Uma boa oportunidade para o seu
desenvolvimento profissional.

Principais responsabilidades

Candidatura: https://www.michaelpage.pt/jobapply-external/ref/jn-1220201599290/Sm9hb1NhbnRvcy44MjYwMC44NDM2
QHBhZ2VwdC5hcGxpdHJhay5jb20?utm_source=
netempregos&utm_medium=jobboard&utm_campai
gn=jobad&land=external

Formar, motivar e gerir a equipa;
Funções operacionais;
Analisar indicadores;
Apoiar na gestão dos horários da equipa.
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Fonte: https://www.netempregos.com/7222995/assistant-storemanager-m-f-beja/

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

📌Mecânico Agrícola (M/F) - Beja/F. Alentejo [153-000843-1]
Data Anúncio: 01-02-2021
Empresa: Adecco - Recursos Humanos
Referência: 7224554
Zona: Beja
Descrição/Funções:
Realizar diagnósticos, reparações e tarefas de manutenção em equipamentos tanto de propriedade
do cliente como do concessionário, tudo isso conforme ao programa de capacitação certificada.
Trata-se de um posto orientado ao mercado pós-venda.
Requisitos:
Experiência profissional ou conhecimentos teóricos ao nível da mecânica;
Capacidade para reparações e tarefas de manutenção utilizando ferramentas e equipamentos
especializados de acordo com os procedimentos estabelecimentos nos manuais técnicos
correspondentes;
Conhecimentos avançados dos sistemas mecânicos, elétricos e hidráulicos utilizados na reparação
de equipamentos agrícolas;
Conhecimento e uso das aplicações informáticas na óptica do utilizador;
Manipulação de veículos e equipamentos de diagnósticos;
Boa capacidade de relação com o cliente;
Capacidade de trabalhar em equipa;
Disponibilidade total e imediata.
Oferece-se:
Contrato de trabalho diretamente com a empresa cliente;
Integração em empresa reconhecida internacionalmente na venda e manutenção de equipamentos
agrícolas;
Remuneração de acordo com as funções.
Candidatura: https://candidatos.adecco.pt/empregos/ver/1901439148?origem=netempregos
Fonte: https://www.net-empregos.com/7224554/mecanico-agricola-m-f-beja-f-alentejo-153000843-1/
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DIVULGAÇÃO OFERTA DE
EMPREGO
Eixo 1: Emprego, Formação e Qualificação

📌Gestor Comercial de Clientes (M/F) - Beja – IA – 6201
Data Anúncio: 01-02-2021
Empresa: Grupo Trivalor
Referência: 7184920
Zona: Beja
A Trivalor encontra-se de momento a recrutar para a VIVAMAIS: Gestor Comercial de Clientes (M/F)
Função:
• Procura de soluções inovadoras para a satisfação do cliente;
• Contacto com potenciais clientes empresariais com recurso a formas diferenciadoras de prospeção;
• Upselling e cross selling na carteira de clientes.
Perfil:
• Fortes competências ao nível da comunicação
• Ambição e espírito empreendedor
• Orientação para as novas tecnologias
• Forte orientação para os resultados
• Disponibilidade imediata
• Experiência na área comercial (mínimo 1 ano)
• Escolaridade mínima de 12º Ano
Oferecemos:
• Pacote salarial atrativo e acima da média
• Premiação de acordo com objetivos alcançados
• Plano de formação inicial e contínua
• Integração numa equipa jovem, dinâmica e altamente motivada
• Oportunidade de progressão na carreira de acordo com o desempenho e as competências
demonstradas
Só serão consideradas candidaturas submetidas através do Portal de Recrutamento da Trivalor.
https://recrutamento.trivalor.pt/
http://www.trivalor.pt/
Fonte: https://www.net-empregos.com/7184920/gestor-comercial-de-clientes-m-f-beja-ia-6201/
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DIVULGAÇÃO OFERTA DE
EMPREGO
Eixo 1: Emprego, Formação e Qualificação

📌Assistente de Apoio ao Cliente (m/f) - Beja
Data Anúncio: 01-02-2021
Empresa: Intelcia Portugal
Referência: 7225006
Zona: Beja
A Intelcia encontra-se com oferta de emprego para Assistente no Apoio ao Cliente (m/f), em Beja.
Missão:
- Receção de chamadas para atendimento no Serviço de Apoio ao Cliente (em português);
- Informação de Faturação, Esclarecimentos do serviço, Gestão de Reclamações, Registo do
Pedido/Alteração do serviço de telecomunicações e Promoção com orientação para a qualidade e
satisfação do cliente.
Oferta:
- Formação Remunerada;
- Contrato de Trabalho;
- Vencimento Base + Subsídio de Alimentação + Subsídio de Férias e Natal;
- Prémio mensal de Desempenho + Comissões;
- Seguro de Saúde;
- Ambiente de trabalho positivo, tecnologia e perspetivas de evolução/progressão.
Perfil:
- Habilitações ao nível do 12º ano;
- Conhecimentos de informática (na ótica do utilizador);
- Capacidade de comunicação e empatia;
- Proatividade, dinamismo e assertividade.
Horário: Full-Time e Part-Time, com folgas semanais
Envia o Curriculum Vitae para
recrutamento.coimbra@intelcia.com
com a referência Recrutamento Beja.
Fonte: https://www.net-empregos.com/7225006/assistente-de-apoio-ao-cliente-m-f-beja/
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DIVULGAÇÃO OFERTA DE
EMPREGO
Eixo 1: Emprego, Formação e Qualificação

📌STORE MANAGER ASSISTANT - MO - Beja
Data Anúncio: 01-02-2021
Empresa: Sonae
Referência: 6985213
Zona: Beja
A MO é uma marca internacional do Grupo Sonae, com mais de 120 pontos de venda. As coleções
da MO são inspiração, moda e tendência, aliadas a uma vasta oferta de Essentials, indispensáveis a
um lifestyle urbano e atual.
Para integrar uma das Equipas de Loja MO, em BEJA, procuramos: STORE MANAGER ASSISTANT
(Sub-Gerente de Loja)

RESPONSABILIDADES
- 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 um ambiente colaborativo e orientado para
resultados;
- Promover a difusão dos valores e visão da marca;
- Acompanhar indicadores e concretizar estratégias para a promoção de vendas e resultados.

Gostas de viver cada dia intensamente, tens 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/jobreqcareerpvt?jobId=1801&company=fashiondiv&st=
D7BF4D602269C156753AB80AE4B98189E6E41491
Fonte: https://www.net-empregos.com/6985213/store-manager-assistant-mo-beja/
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DIVULGAÇÃO OFERTA DE
EMPREGO
Eixo 1: Emprego, Formação e Qualificação

📌Distribuidores para Aviludo Beja com carta de pesados e CAM
Data Anúncio: 01-02-2021
Empresa: AVILUDO SA
Referência: 7224185
Zona: Beja

Empresa líder no mercado da distribuição procura colaborador para área da distribuição alimentar.
Pede-se carta de pesados, CAM, experiência de condução de pesados, boa aparência e à vontade
para com os clientes.
Se procuras estabilidade num emprego candidata-te já.
Envia o teu currículo para
beja@aviludo.pt

Fonte: https://www.net-empregos.com/7224185/distribuidores-para-aviludo-beja-com-carta-depesados-e-cam/
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DIVULGAÇÃO OFERTA DE
EMPREGO
Eixo 1: Emprego, Formação e Qualificação

📌 Empregado/a de Limpeza
Data Anúncio: 01-02-2021
Empresa: Blazquez Agricola LDA
Referência: 7225483
Zona: Beja

Precisa-se para Herdade em Beja de empregada de limpeza para casa de campo
Necessário ter viatura própria.
Email de contacto:
manuel@blazquezagricola.com

Fonte: https://www.net-empregos.com/7225483/empregado-a-de-limpeza/
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