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Ofertas de emprego 

Anúncio: 
 

Principais Responsabilidades:  
 
• Analisar e interpretar documentação técnica relativa a equipamentos 
mecânicos, hidráulicos e pneumáticos, nomeadamente desenhos, esboços e 
esquemas;  
• Efetuar a substituição de equipamentos e respetivos ensaios de 
funcionamento dos mesmos, e proceder às regulações e afinações 
necessárias;  
• Efetuar tarefas de manutenção preventiva e analisar o estado de operação 
dos equipamentos;  
• Diagnosticar e informar anomalias de funcionamento de equipamentos 
mecânicos;  
• Executar operações de soldadura de manutenção por elétrodo revestido e oxi-
acetileno;  
• Executar operações de oxi-corte em trabalhos de manutenção/ construção;  
• Operar equipamentos de elevação, movimentação e transporte (ponte rolante 
e empilhador).  
 
Qualificações e Experiência:  
 
• Experiência profissional mínima de 6 anos;  
• Formação reconhecida na área de manutenção de equipamentos industriais;  
• Disponibilidade para trabalhar em turnos rotativos (laboração contínua);  
• Disponibilidade para residir na zona de Castro Verde/Almodôvar.  
 
Poderá submeter a sua candidatura através do endereço de e-mail 

    talent@swotpartners.com 
 
 
Ver Oferta de Emprego: http://www.net-empregos.com/5789193/serralheiro-mecanico-de-
manutencao/#.XJC--vJ2vIU#ixzz5ibvy0nHY  
www.net-empregos.com - O maior site português de ofertas de emprego 



Anúncio: 
 

Principais Responsabilidades:  
• Atuar nos níveis de 6Kv e 0,4Kv em manobras de rotina, operacionais ou de 
emergência em salas elétricas e equipamentos de campo, tendo em conta as 
normas de segurança e campo de aplicação;  
• Analisar e interpretar documentação técnica, esquemas elétricos, instruções 
técnicas e de serviço, utilizando aparelhagem de medida e ferramentas 
apropriadas, com modos de proceder corretos e respeitando as normas de 
segurança elétrica;  
• Intervir em tarefas de manutenção/reparação em aparelhagem elétrica de 
comando, distribuição, variação de frequência, força motriz e salas elétricas;  
• Realizar tarefas de isolamento de energia/ consignação em equipamentos 
solicitados por outras áreas industriais.  
 
Qualificações e Experiência:  
• Formação em Eletricidade;  
• Experiência mínima de 5 anos como eletricista de baixa tensão;  
• Conhecimentos na interpretação de esquemas elétricos;  
• Experiência como eletricista em ambiente industrial;  
• Disponibilidade para trabalhar em turnos rotativos (laboração contínua);  
• Bons conhecimentos de Inglês;  
• Disponibilidade para residir na zona de Castro Verde/Almodôvar.  
 
Poderá submeter a sua candidatura para o endereço de e-mail 

    talent@swotpartners.com 
 
 
Ver Oferta de Emprego: http://www.net-empregos.com/5789184/electricista-de-baixa-
tensao/#.XJC_TPJ2vIU#ixzz5ibwJYNQD  
www.net-empregos.com - O maior site português de ofertas de emprego 

 

Anúncio: 
 

Estamos a recrutar chefe de equipa (m/f).  
Requisitos  
- Experiência comprovada na função e na instalação de telecomunicações;  
- Habilitações ao nível do 12.º ano;  
- Carta de Condução;  
- Residência na zona de Beja;  
- Disponibilidade para trabalhar em várias zonas do distrito de Beja;  
- Disponibilidade imediata.  
Trabalho de continuidade.  
Entrada imediata.  
 
Se reúne os requisitos para a função envie o seu CV detalhado, com a 
referência "Beja", para 

    grh.cristina@gmail.com 
 
Ver Oferta de Emprego: http://www.net-empregos.com/5595859/chefe-de-equipa-m-f-
beja/#.XJC_dfJ2vIU#ixzz5ibwURLnI  
www.net-empregos.com - O maior site português de ofertas de emprego 

 



Anúncio: 
 

Perfil Pretendido:  
- Experiência profissional comprovada na função;  
- Formação em restaurante/bar;  
- Fortes competências em comunicação e relacionamento interpessoal;  
- Pro-actividade, dinamismo e autonomia;  
- Conhecimentos de Inglês e/ou outras Línguas estrangeiras;  
- Disponibilidade de horários;  
- Resiliência;  
- Apresentação cuidada;  
Oferecemos:  
-Integração em equipa jovem e dinâmica;  
-Possibilidade de crescimento e aprendizagem;  
-Alojamento;  
Caso reúna os requisitos apresentados e demonstre interesse na oferta, envie 
candidatura acompanhada de CV para: 

    rh@malhadinhanova.pt  
 
indicando no assunto "Empregado de Mesa"     
 
Ver Oferta de Emprego: http://www.net-empregos.com/5772274/empregado-de-mesa-m-
f/#.XJC_nPJ2vIU#ixzz5ibwdfKSx  
www.net-empregos.com - O maior site português de ofertas de emprego 

 

Anúncio: 
 

Procura-se operador/a de niveladora, para emprego a tempo inteiro na zona de 
Aljustrel.  
 
Entrada imediata.  
 
Os candidatos deverão enviar CV para o mail 

    teresa.herdadedasamendoasdoces@gmail.com  
 
 
Ver Oferta de Emprego: http://www.net-empregos.com/5408317/operador-a-de-
niveladora/#.XJC_vfJ2vIU#ixzz5ibwlWJ7r  
www.net-empregos.com - O maior site português de ofertas de emprego 

Anúncio: 
 

Procura-se operador/a de escavadora, para emprego a tempo inteiro na zona 
de Aljustrel.  
 
Entrada imediata.  
 
Os candidatos deverão enviar CV para o mail 

    teresa.herdadedasamendoasdoces@gmail.com  
 
Ver Oferta de Emprego: http://www.net-empregos.com/5288689/operador-a-de-
escavadora/#.XJC_3_J2vIU#ixzz5ibwtt6Cs  
www.net-empregos.com - O maior site português de ofertas de emprego 



 

Anúncio: 
 

PRESTIBEL - EMPRESA DE SEGURANÇA, S.A. (ALVARÁS Nºs. 1 A, B, C e 
D - D.L.231/98, 22 JUL)  
 
Recrutamos Vigilantes (m/f) na Zona de Aljustrel  
 
REQUISITOS  
 
- Preferencialmente ser portador de cartão profissional válido;  
- Disponibilidade Imediata;  
- Boa capacidade de comunicação e bom relacionamento interpessoal.  
 
OFERECEMOS  
 
- Possibilidade de desenvolver uma carreira estável;  
- Integração numa equipa jovem, polivalente e dinâmica;  
- vencimento base: 694,39€  
 
 
Os interessados devem CANDIDATAR-SE através do e-mail:  

    CANDIDATURAS@PRESTIBEL.PT  
 
(Apenas serão consideradas as candidaturas recebidas pelo e-mail, COM A 
REFERÊNCIA "ALJUSTREL".  
 
LISBOA - Sede Av. Torre de Belém, 24  
1400-343 Lisboa  
Tel.: 21 303 06 70  
Fax: 21 303 06 71  
   Mostrar Email > ---@--- < Mostrar Email 
 
(geral)  
http://www.prestibel.pt/pt/     
 
Ver Oferta de Emprego: http://www.net-empregos.com/4302155/vigilantes-m-f-zona-de-aljustrel-
vencimento-base-69439/#.XJDAE_J2vIU#ixzz5ibx8MNxy  
www.net-empregos.com - O maior site português de ofertas de emprego 

 

 

Anúncio: 
 

PRETENDE RECRUTAR PART-TIME  
 
DISTRIBUIDORES (m/f)  
 
LOJA BEJA  
 
Grupo sólido e prestigiado, líder no ramo da restauração, recruta 
Colaboradores, para reforço das suas equipas.  
 



FUNÇÕES:  
Entrega dos pedidos a casa dos clientes;  
Tarefas operacionais de loja.  
 
PERFIL:  
Idade mínima de 18 anos;  
Forte orientação para o cliente, simpatia;  
Disponibilidade para trabalhar em horários rotativos e fins-de-semana;  
Licença de condução de motas;  
Licença de condução categoria B com idade igual ou superior a 18 anos.  
 
OFERECEMOS:  
Contrato de trabalho;  
Remuneração Fixa;  
Prémios mensais de produtividade;  
Boas oportunidades de progressão na carreira;  
Integração numa equipa jovem e dinâmica;  
Formação continua;  
Mota da empresa.  
 
Em resposta a este anúncio, as candidaturas devem ser enviadas para 

    recrutamento.equipa.pt@telepizza.com  
 
, anexando o CV em formato PDF, e colocando no assunto a referência da Loja 
ou localidade preferencial(DIST_BEJA). Em alternativa, inscrição pode ser feita 
diretamente na Loja.     
 
Ver Oferta de Emprego: http://www.net-empregos.com/5801658/telepizza-recruta-distribuidor-
beja/#.XJDAUfJ2vIU#ixzz5ibxOo8ac  
www.net-empregos.com - O maior site português de ofertas de emprego 

 

Anúncio: 
 

Missão:  
Gestão integral de um projecto de turismo rural no Baixo Alentejo.  
 
Função:  
- Gestão operacional das unidades em actividade da área hoteleira, 
vocacionado para recepção;  
- Garantir e assegurar o cumprimento de procedimentos standards e níveis de 
serviço definidos, designadamente, decoração de espaços, conservação e 
serviço ao cliente;  
- Gestão de reservas online;  
- Contacto e apoio aos clientes, nomeadamente agendamento de check-in e 
check-out com o cliente final, facturação dos serviços;  
- Gestão e/ou acompanhamento de visitas à unidade turística;  
- Gestão de reclamações;  
 
Requisitos:  
- Formação superior em Gestão Hoteleira ou similares;  
- Experiência profissional na função (preferencial);  
- Conhecimentos de MSOffice e de aplicações informáticas Host, Artsoft entre 
outros;  



- Domínio da Língua Inglesa (factor obrigatório);  
- Facilidade de comunicação e relacionamento interpessoal;  
- Capacidades de organização;  
- Espírito de iniciativa e capacidade trabalhar com autonomia e tomada de 
decisões;  
 
Oferece-se:  
- Residência em Guesthouse da empresa;  
- Remuneração e outros fringe benefits de acordo com experiência profissional 
comprovada;  
- Possibilidade de progressão na carreira profissional;  
- Ambiente de trabalho jovem e dinâmico;  
 
 
Caso reúna os requisitos apresentados e demonstre interesse na oferta, envie 
candidatura acompanhada de CV para: 

    rh@malhadinhanova.pt  
 
indicando no assunto "Técnico de Turismo Hoteleiro ( Recepção)"     
 
Ver Oferta de Emprego: http://www.net-empregos.com/5772817/tecnico-de-turismo-hoteleiro-
recepcao/#.XJDAhPJ2vIU#ixzz5ibxcO3fd  
www.net-empregos.com - O maior site português de ofertas de emprego 

 

Anúncio: 
 

Recruta-se Formador/a na área tecnológica de Produção Agrícola e Animal, 
para SERPA.  
 
Módulos:  
LC_B3 Linguagem e Comunicação  
 
Requisitos obrigatórios:  
- CCP - Certificado de Competências Pedagógicas;  
- Código Docência;  
- Disponibilidade total e imediata;  
- Pessoa dinâmica e com iniciativa;  
- Residência na zona de Beja, preferencialmente Serpa, e/ou arredores;  
 
Preferencialmente:  
- Experiência em Formação Profissional,  
 
Documentos obrigatórios para candidatura:  
- Certificado de Habilitações;  
- CCP - Certificado de Competências Pedagógicas;  
- CV;  
 
A candidatura deverá ser enviada para 

    recrutamento.oesteconsult@gmail.com  
 
 
Ver Oferta de Emprego: https://www.net-empregos.com/5800696/oferta-emprego/#anuncio#ixzz5iby5TtpO  
www.net-empregos.com - O maior site português de ofertas de emprego 



 

Anúncio: 
 

Admitem-se Formadores/as para ministrar formação na área da Infância em 
Moura  
 
Para ministrar:  
 
- UFCD 9635 - Desenvolvimento de crianças e jovens;  
 
- UFCD 9185 - Cuidados de rotina diária e atividades promotoras do 
desenvolvimento da criança;  
 
Local: Moura  
 
Requisitos:  
 
- Disponibilidade em horário laboral (9h30 às 17h30)  
 
- Licenciatura ou experiência profissional relevante na área indicada  
 
- CCP (Ex-CAP)  
 
- Experiência formativa (fator preferencial)  
 
É obrigatório o registo na bolsa de formadores da Turisforma, disponível em 
http://bolsa.turisforma.pt/ e enviar e-mail com CV atualizado e CCP para 

    raquel.moreira@turisforma.pt  
 
, indicando no assunto o anúncio a que se candidata.    
 
Ver Oferta de Emprego: http://www.net-empregos.com/5769163/admitem-se-formadores-as-para-
ministrar-formacao-na-area-da-infancia-em-moura/#.XJDBr_J2vIU#ixzz5ibyrh7UO  
www.net-empregos.com - O maior site português de ofertas de emprego 

 

Anúncio: 
 

És estudante e estás à procura de um part-time que te permita ajudar a pagar 
as despesas e conciliar com os estudos?  
Procuras uma oportunidade de criar um plano B financeiro para o futuro? 
Procuras aprender competências que te permitam desenvolver pessoal e 
profissionalmente?  
 
Nós temos uma proposta para ti!  
 
Requisitos:  
Gosto pela área comercial  
Boa Disposição  
Vontade de Aprender  
 
Oferecemos:  
Formação Credenciada e Remunerada  



Contrato trabalho + Prémios + Comissões  
Progressão de carreira  
 
Horário: 17h-21h  
 
Não te atrases! Envia-nos já a tua candidatura para:  

    pdtsul@visabeiraglobal.com  
 
 
Ver Oferta de Emprego: http://www.net-empregos.com/5786126/estudantes-part-time-
beja/#.XJDCF_J2vIU#ixzz5ibzIaWFc  
www.net-empregos.com - O maior site português de ofertas de emprego 

 

 

Anúncio: 
 

Pretende-se Engenheiro Civil  
 
1 >>> Beja  
 
Full- Time  
Duração MÍNIMA DE:6 meses  
 
Requisitos Obrigatórios:  
> Um Engenheiro Civil, com pelo menos 7 anos experiência profissional na 
área de Fiscalização de Empreitadas; ou Engenheiro Técnico Civil com pelo 
menos 15 anos de experiência profissional na área de Fiscalização de 
Empreitadas;  
> Possibilidade de Residência em Beja ou nas proximidades até 30 Kms;  
> Carta de Condução;  
> Viatura Própria, será fornecido pela empresa;  
> Disponibilidade imediata.  
 
Funções:  
> Eng Civil e consultoria técnica;  
 
 
Envio do CV para:  
P3 - Projectos de Engenharia, Lda.  

    recrutamento.p3@gmail.com 
 
 
Ver Oferta de Emprego: http://www.net-empregos.com/5768913/engenheiro-civil-m-f-alentejo-
beja/#.XJDCqvJ2vIU#ixzz5ibzxBPp7  
www.net-empregos.com - O maior site português de ofertas de emprego 

 


