Boletín de Empleo
para
Mujeres Rurales Mayores de 50
años
SEMANA DE 04/03 A 08/03 DE 2019

Comerciante de Loja
Torre de Moncorvo, Bragança
•

Remuneração 700, 00 Euros por mês;

•

Condições Requeridas

•

Habilitações Mínimas: 6º Ano

•

Data Prevista para Início do Trabalho: 2019‐03‐11

•

Idiomas: Português

•

Experiência Profissional Anterior: Sim

•

Tempo mínimo de experiência: 12 meses

•

Outros Requisitos
• Tipo(s) de carta condução: Ligeiros

•

Esta oferta poderá beneficiar de apoio do IEFP, pelo que o candidato deve reunir os requisitos previstos no âmbito
do Contrato‐Emprego.

•

Descrição do Perfil: Pretende‐se uma pessoa assídua e responsável. Que saiba gerir o tempo e o trabalho.

•

Tipo de contrato: Sem termo

•

Regime de trabalho: A tempo completo

•

www.iefp.pt

Operador de Máquinas de Escavavadora
Torre de Moncorvo, Bragança
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Condições Requeridas
Habilitações Escolares e Profissionais
Habilitações Mínimas: 4º Ano
Habilitações Máximas: 9º Ano
Experiência Profissional anterior: Sim
Tempo mínimo de experiência: 12 meses
Tipo(s) de carta condução: Pesados Mercadorias
Descrição do Perfil: EXPERIENCIA COMO MANOBRADOR DE MAQUINAS
Contrato de Trabalho: Termo certo
Duração: 6 (meses)
Regime de trabalho: A tempo completo
Remuneração base ilíquida: 600 EUR/Mês
www.iefp.pt

Vendedora em Loja (Estabelecimento)
Torre de Moncorvo, Bragança
• Condições Requeridas
• Habilitações Mínimas: 4º Ano
• Habilitações Máximas: 12º Ano
• Data Prevista para Início do Trabalho: 2019‐03‐06
• Experiência Profissional anterior: Não
• Outros Requisitos: Esta oferta poderá beneficiar de apoio do IEFP, pelo que o candidato deve reunir os
requisitos previstos no âmbito do Contrato‐Emprego.
• Descrição do Perfil: Empregado de loja e manipulador de carnes
• Contrato de Trabalho: Sem termo
• Regime de trabalho: A tempo completo
• Regime Horário: Diurno
• Nº de Horas: 8.0
• Remuneração base ilíquida: 600 EUR/Mês
• Subsídio de alimentação: 4.77 EUR / dia
• Remuneração base ilíquida: 600 EUR/Mês
• www.iefp.pt

Cozinheira
Vila Nova de Foz Côa, Guarda
• Habilitações Escolares e Profissionais Mínimas: 9º Ano
• Data Prevista para Início do Trabalho: 2019‐03‐04
• Experiência Profissional anterior: Não
• Outros Requisitos: Esta oferta poderá beneficiar de apoio do IEFP, pelo que o candidato deve reunir os
requisitos previstos no âmbito do Contrato‐Emprego.
• Observações: TEM AS CONDICOES DE HIGIENE E SEGURANCA NO TRABALHO
• Descrição do Perfil: A CANDIDATURA É PARA EXERCEREM FUNCOES DE COZINHEIRAS DE 3ª, ONDE JÁ
FIZERAM UM ESTAGIO PROFISSIONAL, EFETUAREM TODOS OS TRABALHOS NA COZINHA .
• Contrato de Trabalho: Sem termo
• Regime de trabalho: A tempo completo
• Regime Horário: Diurno Nº de Horas: 8.0
• Remuneração base ilíquida:
• 610 EUR/Mês
• Outras Regalias: AS REFEICOES SAO FEITAS NO RESTAURANTE
• www.iefp.pt

Boletín de Empleo
para
Mujeres Rurales Mayores de 50
años
SEMANA DE 25/02 A 01/03 DE 2019

Procuramos explicadores de Explicações
em Açoreira_Superprof
Açoreira – Torre de Moncorvo, Bragança
Superprof é uma plataforma onde se partilham conhecimentos e que permite o
contacto entre os que desejam ensinar e aqueles que desejam aprender.
• Perfil:
• Possui um diploma de liceu (mínimo)
• Desejas transmitir os seus conhecimentos e a sua paixão aos alunos
• É paciente, pontual e possui uma boa metodologia Vantagens
• Inscrição totalmente gratuita
• Uma remuneração bem satisfatória e sem surpresas (não existem comissões)
• Amplo domínio da sua agenda
• Milhares de alunos ao seu alcance
• Possibilidade de dar aulas por webcam
• www.superprof.pt

Empregada de Mesa
Vila Nova de Foz Côa, Guarda
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Habilitações Escolares e Profissionais Mínimas: 6º Ano
Formação Profissional Exigida: Não
Data Prevista para Início do Trabalho: 2019‐02‐15
Outros Requisitos Esta oferta poderá beneficiar de apoio do IEFP, pelo que o
candidato deve reunir os requisitos previstos no âmbito do Contrato‐Emprego.
Descrição do Perfil: simpática, responsável, organizada
Contrato de Trabalho:Sem termo
Regime de trabalho: A tempo completo
Regime Horário: Diurno
Remuneração base ilíquida:
610 EUR/Mês
Subsídio de refeição: Refeições incluídas
www.iefp.pt

Comercial setor alimentar
Castelo Branco, Bragança
• Contrato direto com o nosso cliente;
• Vencimento base de 750€ + Isenção Horário de Trabalho de 150€ + SA. + Componente
Variável
• Competências: Para o desempenho desta função é necessário que o candidato reúna os
seguintes requisitos:
• Apetência para a função/actividade comercial;
• Serão valorizados candidatos com conhecimentos no sector alimentar e/ou actuação no
canal Horeca e tradicional;
• Excelente capacidade de criar empatia e de estabelecer relação com os clientes;
• Atitude positiva e dinâmica;
• Forte orientação para resultados e ambição de concretização;
• Forte sentido de responsabilidade, autonomia e gestão de tempo.
• Carta de Condução Categoria B (obrigatório).
• www.portaldeemprego.eu

Boletín de Empleo
para
Mujeres Rurales Mayores de 50
años
SEMANA DE 18/02 A 22/03 DE 2019

Empregado de Mesa
Vimioso, Bragança
• Condições Requeridas
• Habilitações Escolares e Profissionais Mínimas: 9º Ano
• Data Prevista para Início do Trabalho: 2019‐03‐01
• Descrição do Perfil: Pretende contratar‐se "Empregado de Mesa de 3ª" (M/F) de acordo com o seguinte
conteúdo funcional:‐ profissional para servir refeições e bebidas a clientes, à mesa.
• PERFIL PESSOAL:‐ pessoa dinâmica com idade entre 18 e 35 anos;‐ assídua, pontual e responsável
• Tipo de contrato: Termo certo
• Duração: 3 (meses)
• Regime de trabalho: A tempo completo
• Descanso Semanal: Rotativo
• Remuneração base ilíquida: 600 EUR/Mês
• Subsídio de refeição: Refeições incluídas
• www.iefp.pt

Ajudante de Cozinha
Sabugal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Habilitações Escolares e Profissionais Mínimas: 4º Ano
Experiência anterior: Sim
Tempo mínimo de experiência: 6 meses
Normas específicas de higiene e segurança no trabalho: Sim
Observações:as normas em vigor para a atividade
Descrição do Perfil:AJUDANTE DE COZINHA PARA RESTAURANTE DO TIPO TRADICIONAL
Tipo de contrato: Termo certo
Duração: 6 (meses)
Regime de trabalho:A tempo completo
Descanso Semanal: Outro Rotativo
Remuneração base ilíquida:600 EUR/Mês
Subsídio de refeição:Refeições incluídas
www.iefp.pt

Procuramos Explicadores De Inglês Em
Abitureira – Sabugal
• Empresa: Superprof é uma plataforma onde se partilham conhecimentos e que
permite o contacto entre os que desejam ensinar e aqueles que desejam aprender.
Em função de seus conhecimentos e experiências, você pode propor aulas e criar
quantos anúncios desejar. Junte‐se à equipa da Superprof ao clicar aqui e lecionar
aulas particulares a alunos próximos de si e em todos os níveis.
• Perfil:
‐ Possui um diploma de liceu (mínimo)
‐ Desejas transmitir os seus conhecimentos e a sua paixão aos alunos
‐ É paciente, pontual e possui uma boa metodologia
• Vantagens
• Inscrição totalmente gratuíta
• Uma remuneração bem satisfatória e sem surpresas (não existem comissões)
• Amplo domínio da sua agenda
• Milhares de alunos ao seu alcance
• Possibilidade de dar aulas por webcam
• https://www.buscojobs.pt/procuramos‐explicadores‐de‐ingles‐em‐abitureira‐sabugal‐
ID‐1948702?utm_source=emprego.mitula.pt&utm_medium=referral

“En el medio de la
Dificultad se encuentra
la Oportunidad”
Albert Einstein

