COMERCIAL (BEJA)
Vantagens em trabalhar connosco:
Contrato de trabalho
Formação inicial e contínua
(workshops)
Apoio e acompanhamento regular no
desenvolvimento da carreira
Principal Função:
Prestar assistência, avaliar, programar profissional
Plano de progressão profissional
e vender aparelhos auditivos no
Vencimento base + IH + Sub.
mercado residencial – visitas
agendadas pelo nosso Departamento Alimentação + Comissões
Prémios de produtividade e incentivos
de Telemarketing.
mensais e anuais
Ferramentas de trabalho: Viatura
Perfil do candidato:
Habilitações literárias ao nível do 12º (Galp Frota + Via Verde) + Telemóvel +
Computador Portátil + Ipad
ano
Experiência em vendas
Se preenche os requisitos envie-nos o
(preferencialmente venda direta)
seu currículo atualizado com a
Conhecimentos de Informática na
referência "EAA-Beja" para:
ótica do utilizador
Boa capacidade de comunicação e
jobs@audicaoactiva.pt
organização / Orientação para o
cliente
Disponibilidade para deslocações (em FONTE: https://www.netempregos.com/7663255/comercialzona de trabalho definida) e
beja/
flexibilidade de horário
Carta de Condução

Data: 01/02/2022
Empresa: Audição Activa
Local: Beja

MOTORISTA DE PESADOS/RESÍDUOS (M/F) - BEJA
Data: 01/02/2022
Empresa: JOBANDTALENT
Portugal
Local: Beja

Perfil:
- Carta de Pesados
- Carta de Reboque e
experiência na condução de
reboques (obrigatório)
A Jobandtalent encontra-se
- Cartão ADR
de momento a recrutar
- Experiência anterior como
Motorista de
motorista no transporte de
Pesados/Resíduos (M/F) para
resíduos (valorizável)
prestigiado cliente na zona de
Beja.
Envie-nos a sua candidatura
para:
Funções:
recrutamento.jobandtalent@
- Transporte de resíduos
gmail.com
- outras tarefas inerentes à
função
Horário:
- 08H00 às 17H00
- Folgas fixas aos fins-desemana

indicando no assunto a
referência MotBeja
FONTE: https://www.netempregos.com/8049483/mot
orista-de-pesados-residuosm-f-beja/

SALES ASSISTANT - MO - Part-Time - BEJA
Data: 01/02/2022
Empresa: Sonae Fashion
Local: Beja
Para integrar a equipa MO
procuramos VENDEDOR (M/F)
PART-TIME para BEJA

REQUISITOS
- Experiência profissional prévia
em fast fashion retail
(preferencial);
- Bom relacionamento
interpessoal e espírito de equipa;
- 12º ano de escolaridade;
- Disponibilidade para o trabalho
em horários rotativos.

RESPONSABILIDADES
- Atender o cliente de acordo com
o modelo de vendas existente, Gostas de viver cada dia
promovendo o cumprimento dos intensamente e tens paixão pelas
objetivos definidos;
vendas?
- Assegurar a receção, reposição e Então esta é a tua oportunidade
organização do produto em loja; MO!
- Promover a imagem da loja de
acordo com as orientações da
Candidata-te em:
marca;
https://career2.successfactors.eu
- Garantir o cumprimento de
/sfcareer/jobreqcareerpvt?jobId=
todos os procedimentos de loja. 6751&company=fashiondiv&st=F
65E8C2A98649DE6A23EB7EA8E9
B0B3AB715A43F
FONTE: https://www.netempregos.com/8074920/salesassistant-mo-part-time-beja/

ELETRICISTA BAIXA TENSÃO - Beja
Data: 01/02/2022
Empresa: Worldjob - Empresa de Trabalho Temporário, Lda
Local: Beja
A Worldjob está a recrutar para empresa cliente na zona de Beja:
M/F
Requisitos:
– Experiência em instalações elétricas edifícios, instalação de
cablagem e ligações de equipamentos, elétrico, telecomunicações e
segurança
– Disponibilidade imediata ou em breve

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:
recrutamento1@worldjob-ett.com
FONTE: https://www.net-empregos.com/7973334/eletricista-baixatensao-beja/

MECÂNICO / CHEFE DE EQUIPA - ZONA ALENTEJO
Data: 01/02/2022
Empresa: Tecnovia, S.A.
Local: Beja

Perfil Pretendido:
- Experiência mínima de 10 anos
no setor e função;
- Capacidade de coordenação de
equipas e de trabalho (fator
eliminatório);
- Saber diagnosticar avarias,
reparação e manutenção dos
equipamentos;
- Testar e organizar escalas de
manutenção;
-Conhecimentos na área mecânica
de equipamentos de
movimentação de terras (Pácarregadora, Retroescavadora,
Bulldozer, Giratória, Dumper,
Cilindro), automóveis ligeiros e
pesados e equipamentos
industriais;

- Espírito de iniciativa, boa
capacidade de organização e
planeamento;
- Preferencialmente residente nos
distritos de Évora e/ou Beja;
- Disponibilidade imediata.
Candidatura:
Resposta com Curriculum Vitae
detalhado para:
recursos.humanos@tecnovia.pt

Por favor colocar no assunto a vaga
“Mecânico / Chefe de Equipa –
Zona Alentejo”
FONTE: https://www.netempregos.com/7849418/mecanico
-chefe-de-equipa-zona-alentejo/

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS SENIOR(
M/F)- BEJA / ALJUSTREL
Data: 01/02/2022
Empresa: Grupo T2
Local: Beja

Oferta:

-Integração em empresa
sólida e prestigiada
O Grupo T2 encontra-se em
-Integração em equipa com
processo de recrutamento de
bom ambiente de trabalho
um técnico de Manutenção
-Condições acima da Média
(M\F) para zona de Beja
- Progressão de Carreira
- Prêmios
Perfil:
- Formação profissional,
Se considera ter o perfil
Licenciatura na área de
adequado aos requisitos
Eletricidade, Eletrónica,
definidos, envie-nos o seu CV
Eletromecânica, Mecânica ou
para
áreas afins;
- Conhecimentos de mecânica
candidaturas@grupot2.pt
e/ou eletricidade;
com a Referência:
- Elevado sentido de
TecManu_Senior e venha
responsabilidade e
colaborar
autonomia;
- Motivação e capacidade
FONTE: https://www.netpara trabalhar em equipa.
empregos.com/7808053/tecnico-demanutencao-de-maquinas-senior-m-f- Experiência obrigatória
beja-aljustrel/

OPERADOR(A) FABRIL - FÁBRICA DA AMÊNDOA BEJA
Data: 01/02/2022
Empresa: De Prado Portugal, SA
Local: Beja

Requisitos:
- Experiência em ambiente
fabril (preferencial);
- Capacidade de comunicação e
Na fase atual, pretendemos sentido de responsabilidade;
reforçar a nossa equipa industrial - Flexibilidade de horário;
com Operadores Fabris.
- Experiência em operar
máquinas de movimentação
Tipo de oferta:
(Empilhador, Manitou) fator não
- Período integral;
eliminatório;
- Full time;
- Disponibilidade de horário.
- Turnos rotativos.
Caso corresponda ao perfil
As funções a desempenhar são as envie-nos o seu CV para
seguintes:
- Operacionalização de tarefas
rhumanos@deprado.eu
diretamente relacionadas com a
amêndoa,
nomeadamente, com a referência
receção
e
tratamento
da 06_2022_Operador(a) Fabril
amêndoa;
- Manutenção, organização e FONTE: https://www.nethigienização dos espaços.
empregos.com/8058181/operad
or-a-fabril-fabrica-da-amendoabeja/

EMPREGADOS DE REFEITÓRIO PARA BEJA
Data: 01/02/2022
Empresa:
Local: Beja
Precisa-se urgente de empregados de Refeitório para Beja.
Horários- temos full- time e part-time.
Vencimento para full-time- 705 euros
vencimento para part-time- 352 euros
Interessados ligar - 969884538 (ligar entre as 10h da manha e as
17h da tarde de segunda á sexta).

FONTE:
https://www.facebook.com/groups/239671242806022/permalink
/4829032820536485

ESTÁGIO PROFISSIONAL DE TERAPIA OCUPACIONAL
Data: 01/02/2022
Empresa: Santa Casa da Misericórdia de Ferreira do Alentejo
Local: Ferreira do Alentejo

FONTE: https://www.facebook.com/scmfa/photos/a.354218938472067/1067090530518234/

CONTINENTE MODELO_COORDENADOR de
FRESCOS_BEJA
Data: 01/02/2022
Empresa: Sonae
Local: Beja

O que oferecemos?
- Uma carreira sólida num grupo de
excelência, com oportunidades de
crescimento internas;
- Ambiente descontraído e de compromisso;
Com reporte ao Diretor de Loja, o
Coordenador de Frescos tem como missão - Vencimento adequado ao cargo e prémios
garantir o planeamento e desenvolvimento por objetivos;
da sua área, de forma a maximizar as vendas - Benefícios atrativos: seguro de vida e de
saúde, smartphone e plano de comunicações
e aumentar a satisfação e fidelização dos
exclusivo, cartão de refeição Dá, vantagens
clientes.
em mais de 500 parceiros.
Quais as tuas principais responsabilidades?
- Acompanhar e desenvolver as Equipas de
Ficamos à espera do teu CV! Seremos
Frescos;
#Bettertogether!
- Analisar e monitorizar os indicadores do
negócio;
- Contribuir para a otimização dos processos Candidata-te através do link:
de loja, acompanhar a sua implementação, e https://career2.successfactors.eu/sfcareer/jo
breqcareer?jobId=56401&company=sonaece
reportar níveis de cumprimento dos
nteP
standards;
- Promover a qualidade dos produtos e a boa
apresentação das secções, garantindo a
FONTE: https://www.netsatisfação do cliente.
O que esperamos de ti?
- Formação académica superior
(preferencial);
- Experiência profissional na área dos frescos
(obrigatório);
- Capacidade de liderança e gestão de
equipas;
- Forte orientação para o cliente;
- Capacidade de análise;
- Flexibilidade horária.

empregos.com/8070519/continente-modelocoordenador-de-frescosbeja/?fbclid=IwAR0i8VNWbXk9cdq4JTwbFRv9m
mzNYfal_m0wZG0ZcTjkwDc_EgUrMu_3jZE

PSICOLOGIA CLÍNICA OU PSICOLOGIA EDUCACIONAL
PARA O CRI
Data: 01/02/2022
Empresa: Centro de Paralisia Cerebral de Beja
Local: Beja
O Centro de Paralisia Cerebral de Beja informa que se encontra em
fase de recrutamento para a área de Psicologia Clínica ou Psicologia
Educacional para o CRI, trata-se de uma substituição de licença de
Maternidade com horário de 26 horas.
Requisitos:
- Carta de Condução e Viatura Própria;
- Espírito de Equipa.
- Cédula Profissional.
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/2261131040853143

AJUDANTES DE AÇÃO DIRETA - RESIDÊNCIA S.
BARNABÉ (M/F) - BEJA
Data: 01/02/2022
Empresa: Fundação S. Barnabé
Local: Beja
Admite-se para contrato de trabalho a tempo inteiro:
2 Ajudantes de Ação Direta para a Residência S. Barnabé - 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 diretamente na Residência S. Barnabé - Beja.
FONTE: https://www.net-empregos.com/8072075/ajudante-deacao-direta-residencia-s-barnabebeja/?fbclid=IwAR2DxgeZ1lPqKDX9iabIRtbXVmr8pIqtiuHokPtvxBHG
DAkFPv0EVY8Coc8

ENCARREGADO DE INFRAESTRUTURAS (M/F) - VIA
FERROVIÁRIA
Data: 01/02/2022
Empresa: Infraestruturas de
Portugal
Local: Beja

Conhecimentos de regulamentação de
segurança dos trabalhos realizados na
infraestrutura ferroviária (Curso de
Segurança Ferroviária para chefias
intermédias em conformidade com a
Instrução de Exploração Técnica nº 77 e
Regulamento Geral de Segurança XII –
Interdições de Via) (desejável);
Conhecimentos de Informática na ótica do
utilizador (Outlook, Excel, Word e
Powerpoint);
Disponibilidade para efetuar deslocações
dentro da área geográfica a que se
candidata;
Disponibilidade para trabalhar em período
noturno, fins-de-semana e feriados;
Residência na área geográfica de Beja;
Carta de Condução (Tipo B);
Disponibilidade imediata (preferencial).

Função: Gerir ações de fiscalização dos
trabalhos de montagem, manutenção,
inspeção e monitorização da infraestrutura
ferroviária de via e geotecnia;
Acompanhar a realização de trabalhos
assegurados por prestadores de serviços e
assegurar ações de fiscalização, manutenção
e inspeção de trabalhos e monitorização da
infraestrutura de forma a contribuir para o
adequado estado de conservação e
funcionalidade da infraestrutura, tendo por
base os regulamentos e procedimentos
estabelecidos;
Assegurar que se reúnem as condições para Oferecemos
garantir a execução dos trabalhos na
Integração efetiva nos quadros da empresa;
infraestrutura, bem como a reposição das Formação profissional contínua;
condições de disponibilidade e segurança no Benefícios sociais em vigor na empresa.
mais curto espaço de tempo;
Analisar processos e métodos, de forma a CANDIDATURA
identificar oportunidades de implementar https://www.infraestruturasdeportugal.pt/
novos procedimentos e métodos de trabalho pt-pt/oferta?OfertaId=521
numa ótica de melhoria contínua.
Requisitos
12º ano de escolaridade;
Experiência demonstrada na área de
manutenção ferroviária de via (desejável);

FONTE:
https://www.infraestruturasdeportugal.pt/
pt-pt/oferta?OfertaId=521

OPERADOR DE INFRAESTRUTURAS (M/F) - PONTES
Data: 01/02/2022
Empresa: Infraestruturas de Portugal
Local: Beja
Função
Execução dos trabalhos de manutenção e reparação das pontes ferroviárias, de acordo
com as orientações superiores e os procedimentos instituídos, de forma a contribuir para
o adequado estado de conservação da infraestrutura.
Requisitos
12.º ano de escolaridade (preferencialmente), mínimo 9.º ano de escolaridade;
Experiência mínima de 3 anos em construção civil ou metalomecânica;
Conhecimentos de metodologias e equipamentos de construção civil e metalomecânica;
Conhecimentos de informática na ótica do utilizador (Word/Excel);
Destreza física e habilidade manual;
Não possuir vertigens (trabalhos em altura);
Disponibilidade para efetuar deslocações em serviço;
Carta de condução (Tipo B);
Residência na zona de Beja;
Disponibilidade imediata (preferencial).
Oferecemos
Integração efetiva nos quadros da empresa;
Formação profissional contínua;
Benefícios sociais em vigor na empresa.
CANDIDATURA https://www.infraestruturasdeportugal.pt/pt-pt/oferta?OfertaId=483
FONTE: https://www.infraestruturasdeportugal.pt/pt-pt/oferta?OfertaId=483

TEAM LEADER (M/F) - TIFFOSI BEJA
Data: 01/02/2022
Empresa: Cofemel
Local: Beja
Local: Beja
Regime: Full-Time
No seu dia-a-dia irá desempenhar funções como:
- Gerir a loja ao nível da imagem, equipa e objetivos comerciais, de acordo
com as diretrizes da marca.
O que valorizamos:
- Mínimo 12º de escolaridade;
- Experiência em gestão de lojas de roupa;
- Conhecimentos de gestão de produto e visual merchandising;
- Experiência em análise de vendas e KPI´s;
- Disponibilidade de horário.
Procuramos pessoas apaixonadas por moda e com vontade de fazer parte de
uma equipa dinâmica e inovadora. Se este é o seu caso deverá enviar o seu
Curriculum Vitae, atualizado, para
recrutamento@grupovnc.com
, com a seguinte referência: TL/Beja
FONTE: https://www.net-empregos.com/7928989/team-leader-m-f-tiffosi-beja/

PRECISA-SE MOTORISTA DE PESADOS PARA BEJA
Data: 01/02/2022
Empresa: Ambigroup, S. G. P. S., S. A.
Local: Beja
Condições:

- Base do Local de Trabalho: Beja
- Carta de Pesados
- Carta de Reboque e experiência na condução de reboques (mandatório)
- Cartão ADR
- Assiduidade, responsabilidade e flexibilidade
- Flexibilidade de horário
- Excelente relacionamento interpessoal e capacidade de trabalhar em equipa
- Disponibilidade para pernoitar fora de casa no camião
Factores diferenciadores e mais-valias:
- Experiência anterior como motorista no transporte de resíduos
- Experiência anterior em transporte de Resíduos Perigosos
Condições salariais:
- Salário Bruto de 850 Eur mensais
- 7,5 Eur/Dia trabalhado de Subsídio de Alimentação
- Horas Extra de acordo com a lei em vigor
Enviar C.V. para:
vitor.carreira@ambigroup.com

FONTE: https://www.net-empregos.com/7970566/precisa-se-motorista-de-pesadospara-beja/

Data: 01/02/2022
Empresa: Ambigroup, S. G. P. S., S. A.
Local: Beja
FONTE: https://www.net-empregos.com/7970566/precisa-se-motorista-de-pesadospara-beja/

Data: 01/02/2022
Empresa: Ambigroup, S. G. P. S., S. A.
Local: Beja
FONTE: https://www.net-empregos.com/7970566/precisa-se-motorista-de-pesadospara-beja/

