Boletín de Empleo
para
Mujeres Rurales Mayores de 50
años
SEMANA DE 13/05 A 17/05 DE 2019

ALMEIDA‐ Monitora de Exercício Físico ‐
(URGENTE)
A empresa HELPIDEZ ‐ Atividade Física Lda, do ramo da organização e gestão de
atividades desportivas, recruta monitor(a) de Exercício Físico para leccionar aulas em
várias freguesias do concelho de SABUGAL.
Competências desejadas:
‐ Formação na área desportiva;
‐ Aptidão para aulas Exercício Físico;
‐ Disponibilidade ao final do dia;
‐ Pessoas afáveis e responsáveis.
‐ Disponibilidade a partir de Maio.
Os interessados deverão preencher os campos na nossa página de
recrutamento: https://helpidez.com/rh.aspx

MIRANDA DO DOURO ‐ Motoristas de Serviço
Público (M/F)
REQUISITOS:
‐ Escolaridade mínima obrigatória
‐ Carta de condução categoria D
‐ Certificado de aptidão para motorista (CAM)
‐ Certificado Transportes Colectivo de Crianças
(TCC)
‐ Cartão de Tacógrafo Digital
‐ Disponibilidade para horário móvel e folgas
rotativas
‐ Locais de Trabalho: Miranda do Douro

Procurar em www.iefp.pt

PERFIL:
‐ Boa Apresentação e sentido comercial;
‐ Capacidade de comunicação;
‐ Atenção ao Cliente desenvolvida;
‐ Sociabilidade e espírito de equipa;
‐ Pontualidade e assiduidade;
‐ Responsabilidade e profissionalismo;
‐ Gosto pela profissão.

MOGADOURO‐ Consultora Sénior elaboração Plano
de marketing
A empresa Indice ICT & Management encontra‐se em fase de recrutamento para
consultores sénior para criar e implementação um Plano de Marketing numa empresa
cliente, em part‐time (regime de prestação de serviços) para a região de Bragança,
Mogadouro.
Os candidatos deverão respeitar os seguintes requisitos:
‐ Habilitações literárias de nível superior preferencialmente em
Gestão ou Marketing;
‐ Experiência comprovada de acordo com o indicado;
‐ CCP de Formador (preferencial);
‐ Autonomia e sentido de responsabilidade;
‐ Facilidade de relacionamento interpessoal;
‐ Viatura própria.
Ver Oferta de Emprego: http://www.net‐empregos.com/5938619/consultor‐senior‐
elaboracao‐plano‐de‐marketing/#.XN7MBshKjIU#ixzz5oC9IEzlw
www.net‐empregos.com ‐ O maior site português de ofertas de emprego

TORRE DE MONCORVO Técnico de Manutenção
(M/F)
• Descrição de funções:
‐ Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos.
• Requisitos:
‐ 12º ano de escolaridade;
‐ Conhecimentos de electricidade;
‐ Experiência relevante na função;
‐ Conhecimentos em informática na ótica do utilizador;
‐ Carta de condução;
‐ Disponibilidade total e imediata.
Oferta:
‐ Oferta compatível com a função;
‐ Contrato de Trabalho.

Ver Oferta de Emprego: http://www.net‐empregos.com/5902630/tecnico‐de‐manutenc
torre‐de‐moncorvo/#.XN7QfMhKjIU#ixzz5oCBviggZ

VILA NOVA DE FOZ CÔA Estágio de Vindimas Douro
Empresa no Douro Superior, pretende estagiária para vindimas no Douro Superior.
Procuramos candidatos/as que estejam disponíveis a partir de Agosto, para preparação das
vindimas, sua realização e acompanhamento. As funções a desempenhar abrangem todo
o trabalho a realizar na vinha e adega, acompanhar e apoiar todo o trabalho de Enologia e
Viticultura.
Perfil da candidata pretendida:
• Estudante na Área da Enologia, Eng. Agronómica, Eng Alimentar
• Dinamismo e Pro‐actividade;
• Boa capacidade de organização, autonomia e trabalho em equipa;
• Disponibilidade final de Agosto Inicio de Setembro.
Local: Douro – Vila Nova de Foz Côa
Estágio Remunerado
Oferta de Emprego: http://www.net‐empregos.com/5873231/estagio‐de‐vindimas‐
douro/#.XN7R0shKjIU#ixzz5oCCtyvz4
www.net‐empregos.com ‐ O maior site português de ofertas de emprego

