Empregada de balcão
Data: 23/05/2022
Empresa: SERGIO LOPES SILVA UNIPESSOAL LDA
Local: Aljustrel
Restaurante Pires, Aljustrel, Beja
Estamos a procura de uma pessoa com competências para atender ao
balcão e ás mesas.
Mais informações ligue ou mande e-mail.
Contacto: 284602630
E-mail: restaurantepires_onhanhas@hotmail.com

Fonte: https://www.net-empregos.com/8450153/precisa-seempregada-de-balcao/

Operador/a de máquinas agrícolas
Data: 23/05/2022
Empresa: Vivers Baixcamp Portugal
Local: Beja
O vivers baixcamp Portugal é uma empresa ligada ao setor agrícola e uma
referência na produção de plantas localizada em Figueira dos Cavaleiros.
Nesta fase de crescimento, pretendemos reforçar a nossa equipa.

Descrição/funções:
•

Conduzir máquinas agrícolas, para aplicação de tratamentos, adubações,
destroçar ervas, aplicação de herbicidas e dar todo o apoio logístico
necessário ao viveiro, entre outras tarefas

Perfil:
•
•
•

Polivalência e elevado sentido de responsabilidade
Carta de Tratorista ou habilitação legal para o exercício da função;
Disponibilidade imediata.

Condições:
•

Remuneração compatível com a função e a experiência demonstrada.

A candidatura deve ser enviada para: hugo@serviplantportugal.com

Fonte: https://www.net-empregos.com/8379738/operador-a-de-maquinasagricolas/

Empregado/a de Refeitório
Data: 23/05/2022
Empresa: Eurofirms Empresa Trabalho Temporário
Local: Beja
A Eurofirms é uma empresa de Recursos Humanos gerida por valores, onde as
pessoas são o centro de tudo. Atuamos sobre um marco de transparência,
responsabilidade e respeito. O nosso compromisso e implicação, juntamente com
a inovação tecnológica constante, permitiu posicionarmo-nos como umas das
principais empresas nacionais de Recursos Humanos.
Estamos a recrutar Operadores/as de Refeitório para cliente do sector hospitalar,
situado em Beja.

Tarefas:
•
•
•

confeção auxiliar de preparação de alimentos;
Auxiliar em contexto de cozinha;
Limpeza do espaço de trabalho.

Requisitos:
•
•
•

Experiência profissional em refeitórios, grandes indústrias, ramo alimentar;
Experiência válida na função de no mínimo 1 ano;
Conhecimentos de normas alimentares;

Os candidatos interessados, que considerem reunir os requisitos,
deverão formalizar a sua candidatura, enviando o seu Curriculum Vitae
para: candidaturaspinhalnovo@eurofirms.com

Fonte: https://www.net-empregos.com/8409108/empregado-a-derefeitorio-beja-urgente/

Assistente de Loja Telecomunicações
Data: 23/05/2022
Empresa: Heading® Recursos Humanos Portugal
Local: Beja
A Heading® Recursos Humanos encontra- •
Disponibilidade para trabalhar em
se, atualmente, em processo de
horários por turnos e folgas rotativas
recrutamento de Assistente de Loja
de 2ªf a domingo, entre as 09h e as
Telecomunicações (M/F) para empresa
22h;
cliente que atua no sector da
•
Disponibilidade imediata.
comercialização e soluções de serviços Condições/Oferta:
de telecomunicações, na zona de Beja • Contrato de trabalho com perspetivas
(Centro Comercial Continente).
de continuidade, assim como
Descritivo de Funções:
oportunidades de crescimento e
•
Atendimento de clientes;
evolução dentro da estrutura
•
Venda de serviços e produtos;
organizacional;
•
Realização de tarefas administrativas • Package Salarial constituído por Valor
associadas aos processos de
Base + Subsídio de Alimentação em
venda/atendimento.
Cartão + Subsídio de Caixa +
Comissões extremamente atrativas e
Perfil de Competências:
•
Habilitações Académicas ao nível do indexadas ao cumprimento de
objetivos + Plano de benefícios;
12.º Ano;
•
Experiência profissional em venda • Horário de Trabalho: 8h/dia de 2ªf a
domingo entre as 09h e as 22h com
de serviços/produtos referentes a
folgas rotativas;
telecomunicações;
• Local de Trabalho: Beja (Centro
•
Destreza no manuseamento de
Comercial Continente).
aplicações e ferramentas
Candidate-se aqui:
informáticas
https://heading.peoplenect.com/ats/ext
•
Capacidade para trabalhar em
equipa, através de uma postura de ernal_applicant/?page=view_jobs_detail
s&job_id=4984&company_id=42
elevada empatia, consideração e
proatividade;
Fonte: https://www.net• Orientação para trabalhar por
objetivos, através de um método de empregos.com/8295262/assistente-deloja-telecomunicacoes-m-f-beja/
trabalho planeado, rigoroso,
profissional e ético.

Rececionista / Front Office
Data: 23/05/2022
Empresa: TRIANGLE II OUTSOURCING UNIPESSOAL LIMITADA
Local: Beja
A TRIANGLE TALENT SOLUTIONS, recruta para admissão imediata,
Rececionista / Front Office (M/F), para integrar uma empresa cliente
do segmento premium, em Beja.
Funções:
•
•
•

Recepção e acolhimento dos hóspedes (check-ins, Concierge, check-outs)
Atendimento telefónico e presencial
Gestão de reservas

Perfil:
•
•
•
•
•
•
•
•

Curso Técnico Profissional/Licenciatura na área de Turismo/Hotelaria;
Experiência prévia na área de rececção;
Fluência em inglês e português e outro idioma (preferencial);
Capacidade de Comunicação e essencialmente escuta ativa
Boa Apresentação;
Elevado Sentido de Responsabilidade
Conhecimentos de Microsoft Office e sistemas de gestão hoteleira
(preferencial);
Rigor e Capacidade Critica

Oferecemos:
• ALOJAMENTO (caso necessário);
• Possibilidade de progressão na carreira;
• Bom ambiente e integração em equipa jovem e dinâmica;
• Vencimento compatível com a experiência demonstrada para a
função
Se considera ter o perfil ajustado, candidate-se enviando o seu CV, para o nosso
email: recrutamentotalentportugal@trianglerrhh.pt

Fonte: https://www.net-empregos.com/8383663/rececionista-frontoffice-m-f-beja/

Gestor de Reservas / Revenue Management
Data: 23/05/2022
Empresa: TRIANGLE II OUTSOURCING UNIPESSOAL LIMITADA
Local: Beja
A TRIANGLE TALENT SOLUTIONS, recruta para admissão imediata, Rececionista /
Front Office (M/F), para integrar uma empresa cliente do segmento premium, em
Beja.

Funções:
• Responder a todos os pedidos de reservas, solicitações, questões e comentários
dos clientes recebidos através de diferentes meios de comunicação: telefone,
email, plataformas de reservas, entre outros;
• Garantir a correta gestão e tratamento de todas as reservas;
• Prestar informação sobre os hotéis e os seus respetivos serviços;

Perfil:
• Experiência profissional na área de hotelaria e/ou atendimento ao cliente
(preferencial);
• Fluente em português e inglês (conhecimentos de outras línguas serão
valorizados);
• Orientação para o cliente e elevado sentido de responsabilidade e rigor;
• Boa capacidade de comunicação verbal e escrita;
• Flexibilidade de horários e resistência ao stress;
• Atenção ao detalhe e facilidade de adaptação a novas tecnologias e sistemas;
• Espírito de equipa e bom relacionamento interpessoal;
• Conhecimentos de informática na ótica do utilizador;

Oferecemos:
• ALOJAMENTO (caso necessário);
• Possibilidade de progressão na carreira;
• Bom ambiente e integração em equipa jovem e dinâmica;
• Vencimento compatível com a experiência demonstrada para a função
Se considera ter o perfil ajustado, candidate-se enviando o seu CV, para o nosso
email : recrutamentotalentportugal@trianglerrhh.pt
Fonte: https://www.net-empregos.com/8383669/gestor-de-reservas-revenuemanagement-m-f-beja/

Motorista / Distribuidor(a)
Data: 23/05/2022
Empresa: Garrafeira Soares - Comércio de Bebidas, SA
Local: Beja
Função:
•
•
•
•
•

Distribuição de mercadorias;
Carga e descarga de mercadorias;
Aprovisionamento;
Conferência;
Embalamento e etiquetagem de produtos.

Requisitos:
•
•
•
•
•

Experiência de condução;
Experiência em funções de armazém e/ou similares;
Carta de Condução de Ligeiros;
Certificado de condução de máquinas (preferencial);
Responsável, pontual e assíduo.

Oferece-se:
• Regalias em vigor na empresa;
• Integração numa empresa sólida e em crescimento;
• Ambiente de trabalho jovem e dinâmico.
Se considera ter o perfil solicitado, envie o seu Curriculum vitae com o
título "Motorista / Distribuidor(a)" para o endereço de correio
eletrônico: recrutamento@garrafeirasoares.pt
Fonte: https://www.net-empregos.com/8268311/motoristadistribuidor-a-beja/

Mecânico
Data: 23/05/2022
Empresa: VDC Consulting
Local: Beja
A missão passa por 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
Se considera ter o perfil solicitado, envie o seu Curriculum vitae para :
recrutamento@vdc-consulting.pt

Fonte: https://www.net-empregos.com/8341839/mecanico-beja/

Store Manager/Gerente de Loja (m/f)
Data: 23/05/2022
Empresa: Cofemel
Local: Beja
O Grupo VNC é um grupo português, detentor de várias insígnias na área do retalho de
moda como a Tiffosi, Tiffosi Kids e Vilanova. Atualmente, estamos presentes em mais de
1000 pontos de venda, a nível nacional e internacional, e pretendemos reforçar a equipa
com um Store Manager/Gerente de Loja (m/f) para a loja Tiffosi no Beja Retail Park.

Local: Beja Retail Park
Funções:
• Gerir a loja ao nível da imagem, equipa e objetivos comerciais, de acordo com as
diretrizes da marca;
• Cumprir e fazer cumprir o modelo de atendimento da marca, incutindo na equipa a
importância da atenção ao cliente;
• Utilizar as principais ferramentas de análise de rentabilidade de loja para a tomada de
decisões, que permitam potenciar as vendas e garantir a implementação das ações
necessárias, tendo em conta a estratégia da marca;
• Promover o desenvolvimento dos elementos da Equipa, através da formação contínua

O que valorizamos:
• Ensino Secundário ou Licenciatura;
• Experiência mínima de três anos em funções similares;
• Experiência em gestão de equipas;
• Experiência em análise de vendas e KPI´s;
• Orientação para o cliente;
• Facilidade de relacionamento interpessoal;
• Conhecimentos informáticos na ótica do utilizador;
• Disponibilidade de horário
Procuramos candidatos apaixonados por moda e por tendências, com perfil comercial.
Vem fazer parte da nossa equipa, envia o teu CV, atualizado, para :
recrutamento@grupovnc.com

Fonte: https://www.net-empregos.com/8364751/store-manager-gerentede-loja-m-f-tiffosi-beja/

Assessor de Serviço
Data: 23/05/2022
Empresa: VDC Consulting
Local: Beja
A missão passa por a 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

Se considera ter o perfil solicitado, envie o seu Curriculum vitae para :
recrutamento@vdc-consulting.pt

Fonte: https://www.net-empregos.com/8341978/assessor-deservico-beja/

Cozinheiro(a)
Data: 23/05/2022
Empresa: HOTÉIS VILA GALÉ
Local: Beja
A Vila Galé é o 2º maior grupo hoteleiro a
•
nível nacional, em forte expansão e
composto por 37 hotéis, 27 em Portugal e 10
no Brasil. Apostamos no crescimento e
desenvolvimento dos nossos colaboradores e
equipas com eficiência, espírito inovador,
ambição, acessibilidade e simpatia

Funções:
•
•
•
•

Preocupas-te com a tua apresentação
pessoal, és organizado(a), polivalente,
proativo(a) e dinâmico(a). Tens
também flexibilidade de horários e
disponibilidade para mobilidade
geográfica.
• És ambicioso(a) e sabes que este é o
espaço certo para cresceres

Produzir os itens oferecidos no
cardápio, segundo as fichas técnicas;
Cuidar e conservar os equipamentos de para além da integração numa empresa
trabalho do departamento;
dinâmica, que acredita em causas sociais
Planear as produções de acordo com os e ambientais e que valoriza os seus
pedidos;
colaboradores, podes contar com:
Solicitar aos responsáveis, necessidades • Seguro de Saúde gratuito;
de mercadorias.

• Academia de formação interna (elearning, presencial e programas
• A tua formação e experiência passa por
intensivos)
áreas de Cozinha, Produção Alimentar ou
• Descontos em produtos e serviços,
similares.
extensível a familiares;
• Cozinhar é uma arte e tu estás pronto(a)
• Acesso ao catálogo de descontos de
para a por em prática.
parceiros;
• Tens gosto pela área da liderança e
- Prémio anual em função dos resultados;
queres aprender muito mais. Tens
- Estadias gratuitas;
sempre um elevado sentido de

Perfil:

responsabilidade.
• Tens espírito de equipa e "iniciativa" é o Submete a tua candidatura através do
teu nome do meio.
formulário disponível em :
• Consegues trabalhar sob pressão.
https://emprego.vilagale.com/details/26

• Tens boa capacidade de comunicação, 37
que será direcionada para clientes e Fonte: https://www.netcolegas, assim como fortes
empregos.com/8235658/cozinheir
conhecimentos de normas de HACCP.

o-a-vila-gale-clube-de-campobeja/

Técnico(a) de Manutenção
Data: 23/05/2022
Empresa: HOTÉIS VILA GALÉ
Local: Beja
A Vila Galé é o 2º maior grupo hoteleiro a
• Tens também flexibilidade de horários.
nível nacional, em forte expansão e
• És ambicioso(a) e sabes que este é o
composto por 37 hotéis, 27 em Portugal e 10 espaço certo para cresceres.
no Brasil. Apostamos no crescimento e
desenvolvimento dos nossos colaboradores e
equipas com eficiência, espírito inovador,
para além da integração numa empresa
ambição, acessibilidade e simpatia
dinâmica, que acredita em causas sociais

Funções:

e ambientais e que valoriza os seus
colaboradores, podes contar com:
• Seguro de Saúde gratuito;
•
• Academia de formação interna (elearning, presencial e programas
•
intensivos)
• Descontos em produtos e serviços,
•
extensível a familiares;
• Acesso ao catálogo de descontos de
Perfil:
parceiros;
• A tua formação e experiência passa por
áreas de manutenção de equipamentos, • Prémio anual em função dos
resultados
eletricidade e outros.
• Estadias gratuitas;
• Tens sempre um elevado sentido de
•

Efetuar a manutenção e reparação dos
equipamentos do hotel;
Atender pedidos dos clientes sempre
que necessário;
Dar apoio na preparação de eventos no
hotel;
Acompanhar os pedidos de reparação
feitos no hotel.

responsabilidade.
• Consegues apoiar na gestão de custos,
prazos e horários de acordo com as
necessidades.
• Tens boa capacidade de comunicação,
que será direcionada para a tua equipa e
colegas de outros departamentos.
• Trabalhas numa ótica de manutenção
preventiva e corretiva e estás sempre
pronto(a) a "pôr as mãos na massa".
• Preocupas-te com a tua apresentação
pessoal, és organizado(a), polivalente,
proativo(a) e dinâmico(a).

Submete a tua candidatura através do
formulário disponível em:
https://emprego.vilagale.com/details/25
25

Fonte: https://www.netempregos.com/8085901/tecnico-a-demanutencao-vila-gale-clube-de-campobeja/

Optometrista
Data: 23/05/2022
Empresa: TalentSeed
Local: Beja
Na TalentSeed estamos a revolucionar o mercado de trabalho desde 2017, através
de um serviço de Recrutamento e Selecção Especializado apoiado pelas nossas
plataformas de Gestão de Talento.
Somos uma entidade protocolada pela Ordem dosPsicólogos e a nossa missão
passa pela apresentação de soluções na área de Recursos Humanos, recorrendo às
tecnologias como pilar da inovação que procuramos apresentar aos nossos
parceiros.

A nossa equipa, jovem, fun e dedicada, procura acrescentar valor junto de todas as
empresas e candidatos, primando pela excelência dos nossos serviços!

Funções:
•
•
•
•
•
•

Medir e analisar a função visual,
prescrever meios ópticos e exercícios visuais para correção ou compensação,
efectuar a análise optométrica, utilizando o equipamento adequado,
escolher o meio de compensar as deficiências detectadas,
prescrever os meios ópticos adequados,
efetuar o atendimento ao público e dinamização da venda dos produtos da loja.

Procuramos:
• O candidato deverá ter formação académica Superior em Optometria, ser
recém-licenciados ou com experiência profissional anterior.
• Valoriza-se o gosto pelo contacto com o público, capacidade de comunicação,
conhecimentos da Língua Inglesa, assim como orientação para vendas e
objetivos.
Candidate-se através do link: https://talentseed.pt/emprego/3310/optometristabeja-mf

Fonte: https://www.net-empregos.com/8458757/optometrista-beja-m-f/

Empregado/a de Mesa
Data: 23/05/2022
Empresa: Triangle Portugal
Local: Beja
A Triangle Solutions, empresa multinacional especialista em Gestão de Recursos
Humanos, encontra-se a recrutar para prestigiado cliente no sector de restauração,
Empregado de mesa para projeto conceituado na localidade de Beja.

Funções:
• Atendimento e acolhimento de clientes;
• Atender os pedidos dos clientes;
• Executa e prepara o serviço do restaurante
• Efetua o serviço de mesa
Requisitos:
• Experiência anterior em funções similares;
• Facilidade de deslocação;
• Disponibilidade imediata.
Oferecemos:
• Vencimento compatível com a função.
Se considera ter o perfil que procuramos, não hesite e candidate-se, enviando o
seu CV com o assunto "Empregado de mesa -Beja" para
recrutamentolisboa@trianglerrhh.pt

Fonte: https://www.net-empregos.com/8321644/empregado-a-demesa-beja/

