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

📌Op. SUPERMERCADO
Ref: 7331763

Data anúncio: 06/04/2021
Empresa: Pingo Doce – Grupo
Jerónimo Martins
Zona: Beja
PINGO DOCE ESTÁ A RECRUTAR
OPERADOR DE LOJA PARA AS
SECÇÕES:
• Peixaria
• Frutas e vegetais
• Charcutaria
• Reposição
• Frente loja
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 tiver interesse, candidate-se
aqui
https://emprego.pingodoce.pt/Appl
icationForm/AppForm?Job=186855
&lang=pt-PT&channel=netempregos
Fonte: https://www.netempregos.com/7331763/beja-opsupermercado/

- Des@fia.te CLDS 4G Beja Rua da Misericórdia nº 6, 7800-285 Beja
Telef. 284 318 395/ 96 6913923
Desafia.te-clds4g@alentejoxxi.com

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

📌 Distribuidor para a
Telepizza (m/f)
Ref: 7327956
Data anúncio: 03/04/2021
Empresa: Telepizza Portugal
SA
Zona: Beja

•

•

Oportunidade de
crescimento: encorajamos o
crescimento dentro da
empresa.
Flexibilidade: oferecemos a
oportunidade de combinar o
trabalho com os seus
estudos (ou outras
atividades), acreditamos e
encorajamos o equilíbrio
entre trabalho e vida
pessoal.
Um local de trabalho
próximo da sua casa, para
que tenha a maior
comodidade.
Deve no mínimo 18 anos de
idade.
Deve ter licença de
condução de motas ou carta
de condução Portuguesa.

Descrição do trabalho:
• Estamos à procura de
distribuidores! Uma posição
muito importante na
Telepizza, uma vez que são •
responsáveis pela entrega
das nossas pizzas.
• Se tem carta de condução,
disponibilidade para
•
trabalhar no mínimo 10
horas por semana e gosta •
de proporcionar momentos
de felicidade, queremos
conhecê-lo.
Fonte: https://www.netOs interessados deverão
empregos.com/7327956/distri
visitar este
buidor-m-f-beja/
site: https://empregos.telepizza.

bizneo.com/jobs/distribuidor-mf-beja?utm_source=NetEmpregos
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DIVULGAÇÃO OFERTA DE
EMPREGO
Eixo 1: Emprego, Formação e Qualificação

📌 Operador para a Telepizza •
(m/f)
Ref: 7327956
Data anúncio: 03/04/2021
Empresa: Telepizza Portugal
SA
Zona: Beja

•

Descrição do trabalho:
• Procuramos operadores de
loja que sejam responsáveis
pela elaboração dos nossos •
produtos, prestando um
excelente serviço ao cliente
e apoiando as tarefas diárias
da loja. A sua missão será •
criar as pizzas que depois
viajarão para as casas das
pessoas, proporcionando
momentos de união e
felicidade.
•

Oportunidade de
crescimento: encorajamos o
crescimento dentro da
empresa.
Flexibilidade: oferecemos a
oportunidade de combinar o
trabalho com os seus
estudos (ou outras
atividades), acreditamos e
encorajamos o equilíbrio
entre trabalho e vida
pessoal.
Um local de trabalho
próximo da sua casa, para
que tenha a maior
comodidade.
Deve ter 18 anos de idade
(caso seja menor de idade
será necessária autorização
por parte do encarregado de
educação).
Ter boas capacidades de
comunicação.
Deve ser flexível e ser capaz
de executar diferentes
tarefas e funções.

Os interessados deverão
•
visitar este site:
https://empregos.telepizza.biz
neo.com/jobs/operador-m-fbeja?utm_source=NetFonte: https://www.netEmpregos
empregos.com/7327992/opera
dor-m-f-beja/
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EMPREGO
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📌 Empregado(a) de mesa, cozinheira e ajudante de cozinha

Data anúncio: 03/04/2021
Empresa: Dom Dinis
Zona: Beja
Procura-se empregado(a) de mesa, cozinheira e ajudante de
cozinha para integrar na equipa em part-time e full-time.
Contacto: 96533578
Fonte:
https://www.facebook.com/mario.fonseca.1297943/posts/295
5160998047403
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DIVULGAÇÃO OFERTA DE
EMPREGO
Eixo 1: Emprego, Formação e Qualificação

📌Empregada de Quartos
(M/F)
Ref: 7286412
Data anúncio: 07/04/2021
Empresa: Herdade da
Malhadinha Nova, S.A.
Zona: Beja

- Disponibilidade para trabalhar
por turnos e fins de semana;
- Disponibilidade imediata;
- Com viatura própria ou
residência na área
(preferencial).

Oferecemos:
Função:
- Possibilidade de integrar uma
- Garantir a arrumação, higiene, empresa sólida;
limpeza e reposição de
- Formação continua;
consumíveis dos quartos e
- Vencimento de acordo com a
áreas comuns da unidade;
politica da empresa.
- Auxiliar na realização e
controlo de inventários;
Caso reúna os requisitos
apresentados e demonstre
Requisitos:
interesse na oferta, envie
- Experiência na função
candidatura acompanhada de
(preferencial);
CV
- Rigor e capacidade de
para: recrutamento@malhadin
organização e gestão de
hanova.pt indicando no assunto
tarefas;
“Empregada de Quartos"
- Responsável, assídua e
pontual;
Fonte: https://www.netempregos.com/ofertaemprego.asp?ref=7286412&re
t=login
- Des@fia.te CLDS 4G Beja Rua da Misericórdia nº 6, 7800-285 Beja
Telef. 284 318 395/ 96 6913923
Desafia.te-clds4g@alentejoxxi.com

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

📌Ajudantes de Ação Direta
Data anúncio: 31/03/2021
Empresa: Cruz Vermelha
Zona: Beja

A Delegação de Beja da Cruz Vermelha Portuguesa está a
recrutar Ajudantes de ação direta (preferencialmente com carta
de condução).
Para mais informações ligue 284322484 ou envie curriculum
vitae para dbeja.adjunta@cruzvermelha.org.pt.

Fonte:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=36420
28069238825&id=1155422831232707

- Des@fia.te CLDS 4G Beja Rua da Misericórdia nº 6, 7800-285 Beja
Telef. 284 318 395/ 96 6913923
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DIVULGAÇÃO OFERTA DE
EMPREGO
Eixo 1: Emprego, Formação e Qualificação

📌Motorista de Pesados (m/f)
Data anúncio: 23/03/2021
Empresa: Eurofirms
Zona: Beja

A Eurofirms E.T.T. é uma multinacional de referência no sector dos
Recursos Humanos, oferecendo as melhores soluções em
Recrutamento e Seleção, Trabalho Temporário, Consultoria em RH,
Formação e Outsourcing.
Estamos a recrutar motoristas de pesados (M/F) para prestigiado
cliente na zona de Beja, com o seguinte perfil:
- Carta de Condução veículos pesados;
- CAM (certificado p/ aptidão de motorista) e CQM (carta de
qualificação de motorista);
- Residência na zona de Beja ou arredores;
- Disponibilidade de horários - Turnos/horário noturno;
- Disponibilidade para trabalhar sábados;
- Carta de condução e viatura própria;
- Disponibilidade total e imediata.
- Dinamismo e sentido de responsabilidade.
Contactos: Email: candidaturaspinhalnovo@eurofirms.com.
Telefone: 211459393.

- Des@fia.te CLDS 4G Beja Rua da Misericórdia nº 6, 7800-285 Beja
Telef. 284 318 395/ 96 6913923
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DIVULGAÇÃO OFERTA DE
EMPREGO
Eixo 1: Emprego, Formação e Qualificação

📌Tratorista
Data anúncio: 26/03/2021
Empresa: Vale da Rosa
Zona: Beja

•
•

•
Funções:
• Condução de máquinas agrícolas,
para aplicação de tratamentos
fitossanitários, adubações foliares, •
destroçar ervas, aplicação de
herbicidas e dar todo o apoio
logístico necessário na colheita, •
entre outras tarefas inerentes a
•
esta função.
• Preparar o solo para a plantação
ou outras intervenções
•
assegurando a utilização do
equipamento técnico definido
acoplado ao trator;
• Respeitar e cumprir com os
requisitos de qualidade, normas •
de higiene, segurança e boas
práticas agrícolas, entre outras em •
vigor na empresa.
Perfil:
• Experiência comprovada como
tratorista e/ou manobrador de
máquinas agrícolas (obrigatório);
• Bons conhecimentos técnicos no
âmbito da cultura da vinha e da
fitossanidade (preferencial);
• Habilitação para condução de
máquinas agrícolas ou de trator
agrícola com e sem reboque
(preferencial);
- Des@fia.te CLDS 4G Beja Rua da Misericórdia nº 6, 7800-285 Beja
Telef. 284 318 395/ 96 6913923
Desafia.te-clds4g@alentejoxxi.com

•

Habilitação para aplicação de
produtos fitofármacos
(preferencial);
Carta de condução de veículos
ligeiros (obrigatório);
Forte sentido de responsabilidade,
dinamismo, capacidade de
aprendizagem e de adaptação;
Facilidade de relacionamento
interpessoal e de trabalho em
equipa;
Boa aptidão física e capacidade
para trabalhar ao ar livre;
Disponibilidade imediata.
Oferecemos:
Integração numa empresa sólida,
de grande dimensão e única em
Portugal que se encontra em fase
de expansão e desenvolvimento;
Condições salariais de acordo
com a função a desempenhar;
Subsídio de alimentação e
regalias sociais em vigor na
empresa;
Formação adequada para o
desempenho da função.

Fonte:
https://www.valedarosa.com/operad
ores-maquinas-agricolastratoristas-m-f2/?fbclid=IwAR1cqAkDFmAaK_LEu
234PRYJxZkx1UOUCc3p04LMgxXui
bQ_mVQ8iz6Cyfc

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

📌Cozinheiro/a de 1ª para o
Hospital Distrital de Beja
Data anúncio: 01/04/2021
Empresa: Eurofirms
Zona: Beja

A oferta será para trabalhar
como Cozinheiro/a de 1ª no
Hospital Distrital de Beja, será
uma pessoa que mais do que
cozinhar em volume, tenha a
capacidade de chefiar uma
equipa, de fazer boas
preparações de retirar o melhor
da matéria prima (aproveitar ao
máximo os alimentos).
O que terás de fazer:
- Preparar os alimentos e
empratar as refeições;
- Ajudar a preparar e
confeccionar as refeições.

- Des@fia.te CLDS 4G Beja Rua da Misericórdia nº 6, 7800-285 Beja
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O que deves garantir:
- Com experiência profissional
em funções similares;
- Conhecimentos técnicos sobre
os alimentos e paladar apurado;
- Disponibilidade para um
horário central.
O que te proporcionamos:
- Contrato de trabalho
temporário;
- Vencimento Base: 820€.

Deixo abaixo o link da oferta:
https://emprego.multipessoal.pt
/PCC/detalheoferta?Emprego=Co
zinheiro%2Fa+de+1%C2%AA_Bej
a_11035

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

📌Electricista

Ref: 7334019
Data anúncio: 07/04/2021
Empresa: Mercado Rh
Zona: Beja

Requisitos:

*Com experiência na área da
Eletricidade: Instalações em
edificios (fator eliminatório)

Para formalizar a sua
candidatura envie email com cv
actualizado para
'catia.santos@mercadorh.com'
ou
'susana.trindade@mercadorh.co
m'

A Mercado RH esforça-se por
proteger a privacidade dos seus
- Obra Pública de Longa Duração utilizadores, recolhendo apenas
informação prestada de forma
- Disponibilidade
voluntária. Além disso,
imediata/brevemente
entendemos a importância de
manter a confidencialidade do
- Horário de 2ª a 6ª feira das 8h seu CV e outras informações
ás 17h
armazenadas sobre os
utilizadores durante o processo
- Com carta de condução/viatura de recrutamento.
própria
Fonte: https://www.net- Contrato efetivo/direto com o empregos.com/7334019/eletrici
cliente
sta-beja/

- Des@fia.te CLDS 4G Beja Rua da Misericórdia nº 6, 7800-285 Beja
Telef. 284 318 395/ 96 6913923
Desafia.te-clds4g@alentejoxxi.com

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

Perfil:
📌Estágio Profissional
Empregado de Balcão/Mesa - Responsável, pontual e assídua/o;
- Simpatia e gosto pela
Ref: 7337746
atendimento ao cliente;
- Capacidade para trabalhar em
Data anúncio: 06/04/2021
equipa;
Empresa: António Jesus
- Conhecimentos da língua inglesa
Guerreiro
(preferencial);
Zona: Beja
- Capacidade para trabalhar sob
pressão.
- Cervejaria/Restaurante
em Beja procura Empregado/a de
Mesa para integrar a sua equipa de Requisitos:
- Elegível para Estágio Profissional atendimento.
ver regulamento Estágios Ativar.PT;
Oferta de Estágio Profissional de 9 - Nunca ter
realizado Estágio Profissional do
meses, com possibilidade de
IEFP;
integração posterior.
- Estar inscrito no IEFP.
- Possibilidade de crescimento e
desenvolvimento pessoal.
- Excelente ambiente de trabalho. Enviar CV para:
restaurante_beja_1990@hotmail
.com
Responsabilidades:
- Assegurar o atendimento às
mesas/balcão do estabelecimento
de acordo com a normas e
requisitos de qualidade exigidos
pela empresa;

- Des@fia.te CLDS 4G Beja Rua da Misericórdia nº 6, 7800-285 Beja
Telef. 284 318 395/ 96 6913923
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Fonte: https://www.netempregos.com/7337746/estagio
-profissional-empregado-debalcao-mesa/

