Técnico Superior de Operação (m/f) - Ref. 19/AgdA/2022

Data: 12/05/2022
Empresa: AgdA - Águas Públicas do Alentejo
Local: Beja
Perfil:
• Formação académica: Licenciatura em
Engenharia do Ambiente, Engenharia
Química ou outro ramo científico
adequado;
• Boa capacidade de organização e
análise de dados;
• Dinamismo, iniciativa e proatividade;
• Boa capacidade de comunicação,
relacionamento interpessoal e de
trabalho em equipa;
• Bom domínio de ferramentas
informáticas;
• Carta de condução de veículos ligeiros.
Principais responsabilidades:
• Apoiar o planeamento e controlo da
operação dos sistemas de abastecimento
de água e/ou de saneamento de águas
residuais;
• Apoiar a verificação do estado de
funcionamento e conservação das
infraestruturas
dos
sistemas
e
acompanha as operações de limpeza e
pequenas reparações;

• Apoiar a recolha, compilação e análise
da informação sobre a atividade da
área, contribuindo para a emissão de
pareceres e elaboração de relatórios
técnicos;
• Apoiar na recolha, compilação e
análise de dados relacionados com a
área de gestão de resíduos.
Local de Trabalho: Beja
Oferta:
• Enquadramento na tabela salarial da
empresa.
As pessoas interessadas deverão enviar
a sua candidatura, acompanhada de
Curriculum Vitae detalhado, até ao dia
31/05/2022 para o endereço de e-mail
rh.agda@adp.pt
, indicando a função a que se candidata
bem como a respetiva referência.
Fonte:
https://www.netempregos.com/8419762/tecnicosuperior-de-operacao-m-f-ref-19-agda2022/

Operador de Loja (m/f) - Beja Full Time

Data: 12/05/2022
Empresa: Marques, Soares, S.A.
Local: Beja
Perfil:
- Experiência profissional comprovada na
área de vendas a retalho de pronto-avestir;
- 12º Ano de escolaridade (mínimo);
- Fluente na Língua Inglesa;
- Forte Orientação Comercial e para
Resultados;
- Boa Imagem e Apresentação Cuidada;
- Domínio das ferramentas informáticas
(ao nível do utilizador).

Outras características-chave:
Capacidade de Comunicação, Optimismo,
Entusiasmo, Confiança, Dinamismo,
Persistência, Cooperação, Organização.

Responsabilidades:
- Atender o Cliente com dedicação,
cumprindo as orientações internas sobre
o Serviço ao Cliente.
- Realizar as operações de loja, de acordo
com os procedimentos internos em vigor.
- Conhecer bem todos os produtos
vendidos na loja para aconselhar
devidamente o Cliente.
- Concretizar os objectivos, contribuindo
de forma sustentada para os resultados
da loja.

Os candidatos interessados e com o perfil
pretendido deverão remeter o seu C.V.
com foto exclusivamente para o
endereço:

O que mais valorizamos nos nossos
colaboradores?
Paixão por moda e pelo serviço ao
Cliente.

O que oferecemos?
Possibilidade de trabalhar numa equipa
jovem e dinâmica.
Oportunidades de aprendizagem.
Integração numa equipa com muito
know-how de retalho.

marquessoares.drh@gmail.com

Importante: Mencionar no Assunto
"Candidatura Loja de Beja - FT".

Fonte:
https://www.netempregos.com/8381169/operador-deloja-m-f-beja-full-time/

Técnico (a) Superior de Segurança no Trabalho para Beja

Data: 12/05/2022
Empresa: Atlântinivel - Construção Civil, Lda.
Local: Beja
Principais funções:
- Acompanhamento das atividades de
Segurança em obra e garantir o
cumprimento da legislação aplicável;
- Desenvolver processos de avaliação de
riscos profissionais;
- Interlocução com a fiscalização de modo
a cumprir o definido em caderno de
encargos e planeamento de segurança
aprovado;
- Desenvolvimento do plano de segurança
para as tarefas planeadas;
- Assegurar a organização da
documentação necessária à gestão da
prevenção;
- Promover a informação e a formação
dos trabalhadores e demais
intervenientes nos locais de trabalho;
- Controlo de toda a cadeia de
subcontratação em matéria de segurança.
Requisitos:
-Formação superior.
-Pessoa com capacidade de resistência ao
stress.
-Responsável, rigoroso, dinâmico, próativo e determinado.
-Assíduo e pontual.

-Espírito de equipa e de fácil integração
em novos contextos.
-Assertividade.
-Capacidade de gerir situações de crise
e conflito.
-Disponibilidade imediata.
-Residência na zona de Beja.
Oferecemos:
- Remuneração compatível com a
função.
Caso o perfil corresponda ao referido,
envie-nos o Curriculum Vitae para o
email
recursos.humanos@atlantinivel.pt

indicando no assunto ref.ª "Técnico
Superior de Segurança no Trabalho".

Fonte:
https://www.netempregos.com/8397569/tecnico-asuperior-de-seguranca-no-trabalhopara-beja/

Técnico Reparação Eletrodomésticos (M/F) – Beja

Data: 12/05/2022
Empresa: Satfiel, Unipessoal Lda
Local: Beja
FUNÇÃO:
- Reparação, manutenção e instalação de eletrodomésticos;
- Outras tarefas inerentes à função.
PERFIL PRETENDIDO:
- Mínimo 12º ano ou formação técnico - profissional equivalente e adequada à
função;
- Experiência mínima 3 anos na área da reparação de eletrodomésticos;
- Espírito de equipa;
- Disponibilidade imediata.
CONDIÇÕES:
- Integração numa empresa sólida e de referência no setor;
- Salário base adequado à função;
- Prémios de produtividade;
- Horário: Full-time.
Tens o que é preciso?
https://www.satfiel.com/junte-se-a-nos/

Fonte:
https://www.net-empregos.com/8374064/tecnico-reparacaoeletrodomesticos-m-f-beja/

Distribuidor - Comidas.pt

Data: 12/05/2022
Empresa: Pedro J. F. Dos Reis - Unip Lda
Local: Beja
Faz parte de uma empresa em expansão e cresce connosco!
Estamos a recrutar!!
A nossa equipa vai aumentar. Procuramos distribuidores/ motoristas
elegíveis para conduzir moto 50cc e 125cc.
Esta é a oportunidade certa! Envia CV para beja@comidas.pt
Fonte: https://www.net-empregos.com/8384794/distribuidor-comidas-pt/

Engenheiro do Ambiente (M/F) - Beja (Aljustrel; Alvito;
Viana do Alentejo; Cuba e Vidigueira)

Data: 12/05/2022
Empresa: CTGA - Centro Tecnológico de Gestão Ambiental, Lda
Local: Beja
A CTGA - Centro Tecnológico de Gestão Ambiental, Lda., pretende recrutar
um/a Engenheiro/a do Ambiente para reforçar a nossa equipa em Beja.
Principais características:
- Habilitações Académicas: Formação em Engenharia do Ambiente,
Engenharia Química ou Engenharia Biotecnológica;
- Conhecimentos em Sistemas de Tratamento de Água de Saneamento,
evidenciados no Curriculum Vitae da candidatura;
- Conhecimentos informáticos na ótica do utilizador;
- Excelente capacidade de comunicação e escrita;
- Proatividade e capacidade para trabalhar sob pressão;
- Carta de Condução.
Fatores preferenciais:
- Conhecimento dos problemas e tarefas inerentes às funções a exercer;
- Formação profissional complementar;
- Capacidade de relacionamento interpessoal e iniciativa;
- Interesse e motivação profissional.
Formalização das candidaturas:
- As candidaturas terão de ser acompanhadas de Curriculum Vitae
atualizado.
- Endereço eletrónico para entrega das candidaturas: ctga.geral@ctga.pt
Fonte: https://www.net-empregos.com/8188807/engenheiro-do-ambiente-m-fbeja-aljustrel-alvito-viana-do-alentejo-cuba-e-vidigueira/

Engenheiro Biotecnológico (M/F) - Beja (Aljustrel; Alvito;
Viana do Alentejo; Cuba e Vidigueira)

Data: 12/05/2022
Empresa: CTGA - Centro Tecnológico de Gestão Ambiental, Lda
Local: Beja
A CTGA - Centro Tecnológico de Gestão Ambiental, Lda., pretende recrutar um
Engenheiro Biotecnológico (M/F), com experiência mínima de três anos em
Operação de ETARs e ETAs.
Zona de Atuação: Beja

Principais Requisitos:
- Formação em Engenharia Biotecnológica;
- Experiência mínima de 3 anos em Projetos de Sistemas de Tratamento e
Drenagem de Águas Residuais, evidenciada no Curriculum Vitae da candidatura;
- Conhecimentos informáticos na ótica do utilizador;
- Excelente capacidade de comunicação e escrita;
- Proatividade e capacidade para trabalhar sob pressão;
- Carta de Condução.
Fatores preferenciais:
- Residência: Beja ou arredores;
- Conhecimento dos problemas e tarefas inerentes às funções a exercer;
- Formação profissional complementar;
- Capacidade de relacionamento interpessoal e iniciativa;
- Interesse e motivação profissional.
Formalização das candidaturas:
- As candidaturas terão de ser acompanhadas de Curriculum Vitae atualizado.
- Endereço eletrónico para entrega das candidaturas: ctga.geral@ctga.pt
Fonte: https://www.net-empregos.com/8370343/engenheiro-biotecnologico-mf-beja-aljustrel-alvito-viana-do-alentejo-cuba-e-vidigueira/

Engenheiro Sanitarista (M/F) - Beja (Aljustrel; Alvito;
Viana do Alentejo; Cuba e Vidigueira)

Data: 12/05/2022
Empresa: CTGA - Centro Tecnológico de Gestão Ambiental, Lda
Local: Beja
A CTGA - Centro Tecnológico de Gestão Ambiental, Lda., pretende recrutar um
Engenheiro Sanitarista (M/F), com experiência mínima de três anos em
Operação de ETARs e ETAs.
-

Zona de Atuação: Beja

Principais Requisitos:
- Formação em Engenharia Sanitária/ Ambiente;
- Experiência mínima de 3 anos em Projetos de Sistemas de Tratamento e
Drenagem de Águas Residuais, evidenciada no Curriculum Vitae da
candidatura;
- Conhecimentos informáticos na ótica do utilizador;
Excelente capacidade de comunicação e escrita;
Proatividade e capacidade para trabalhar sob pressão;
Carta de Condução.
Fatores preferenciais:
Residência: Beja ou arredores;
- Conhecimento dos problemas e tarefas inerentes às funções a exercer;
Formação profissional complementar;
Capacidade de relacionamento interpessoal e iniciativa;
Interesse e motivação profissional.
Formalização das candidaturas:
- As candidaturas terão de ser acompanhadas de Curriculum Vitae atualizado.
Endereço eletrónico para entrega das candidaturas: ctga.geral@ctga.pt
Fonte:
https://www.net-empregos.com/8370146/engenheiro-sanitarista-m-fbeja-aljustrel-alvito-viana-do-alentejo-cuba-e-vidigueira/

Procedimento Concursal Comum: Assistente Técnico

Data: 12/05/2022
Empresa: Câmara Municipal de Beja
Local: Beja
1 Assistente Técnico para o Gabinete de Recursos Humanos/área de Gestão de
Pessoal, Formação e Desenvolvimento Profissional
Descrição sumária das funções específicas a desempenhar pelo Assistente
Técnico:

desenvolver os procedimentos administrativos inerentes à instrução dos
processos de recrutamento e seleção de pessoal, bem como em matéria de
contratação, mobilidade, cedência de interesse público, licenças e cessação de
funções; desenvolver os procedimentos inerentes ao acolhimento de novos
trabalhadores; desenvolver os procedimentos administrativos inerentes à
realização e acolhimento de estágios profissionais, estágios curriculares,
integração de pessoal através das candidaturas aos programas do IEFP e
integração de pessoal para prestação de trabalho a favor da comunidade;
proceder ao registo de documentos; desenvolver os procedimentos
administrativos inerentes à participação de trabalhadores em ações de formação e
aperfeiçoamento profissional; organizar e instruir os processos de acumulação de
funções para decisão superior; desenvolver os procedimentos administrativos
inerentes ao acompanhamento do processo de avaliação do desempenho;
proceder à elaboração de declarações de natureza diversa; assegurar o arquivo da
documentação; elaborar mapas, estatísticas e informações de apoio à gestão;
colaborar na realização de outros trabalhos no âmbito do Gabinete de Recursos
Humanos.
Envio de candidaturas para:recrutamento@cm-beja.pt
Contatos:284311824
Data Publicitação:2022-05-10
Data Limite:2022-05-24

Fonte: https://www.bep.gov.pt/pages/oferta/Oferta_Detalhes.aspx?CodOferta=96833

Pintor Automóvel - Beja

Data: 12/05/2022
Empresa: VDC Consulting
Local: Beja
LEMA
“Informação não é conhecimento. A única fonte do conhecimento é a
experiência.“ Albert Einstein
CLIENTE
Grupo Automóvel representante de várias Marcas.
MISSÃO
Preparar e pintar automóveis, contribuindo de forma significativa para a
satisfação do Cliente.
PERFIL
Experiência como Pintor de Automóveis
Forte sentido de responsabilidade, dedicação e dinamismo
Carta de Condução
Residência em Beja
OFERTA
Pacote Salarial atractivo
CONTACTOS
Rita Carmo recrutamento@vdc-consulting.pt
Fonte: https://www.net-empregos.com/8341921/pintor-automovel-beja/

Mecânico - Beja

Data: 12/05/2022
Empresa: VDC Consulting
Local: Beja
LEMA
“Unir-se é um bom começo, manter a união é um progresso, e trabalhar
em conjunto é a vitória.” Henry Ford
CLIENTE
Grupo Automóvel representante de várias Marcas.
MISSÃO
Diagnosticar, reparar e verificar os sistemas mecânicos, eléctricos e
electrónicos de forma a garantir a qualidade do serviço e satisfação do
Cliente.
PERFIL
Formação técnica em Mecânica Automóvel
Experiência mínima na função de 3 anos
Capacidade de organização, trabalho em equipa e rigor
Carta de condução
Residência em Beja
OFERTA
Pacote salarial aliciante
CONTACTOS
Rita Carmo - recrutamento@vdc-consulting.pt
Fonte: https://www.net-empregos.com/8341839/mecanico-beja/

Mecânico - Beja

Data: 12/05/2022
Empresa: VDC Consulting
Local: Beja
LEMA
“O pessimista vê dificuldade em toda a oportunidade. O optimista vê
oportunidade em toda a dificuldade.” Winston Churchill
CLIENTE
Grupo Automóvel representante de várias Marcas.
MISSÃO
Elaboração de orçamentos, monotorização dos serviços, recepção e entrega
das viaturas de forma garantir a satisfação máxima por parte do Cliente.
PERFIL
Experiência em função semelhante, preferencialmente, no sector automóvel
12º ano de escolaridade
Elevada capacidade de criar empatia
Forte capacidade de gestão de prioridades
Residência em Beja
OFERTA
Pacote salarial aliciante
CONTACTOS
Rita Carmo - recrutamento@vdc-consulting.pt
Fonte: https://www.net-empregos.com/8341978/assessor-de-servico-beja/

