Boletín de Empleo
para
Mujeres Rurales Mayores de 50
años
SEMANA DE 20/05 A 24/05 DE 2019

SABUGAL ‐ 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.
Ver Oferta de Emprego: http://www.net‐empregos.com/5896114/monitor‐a‐de‐exercicio‐fisico‐
sabugal‐urgente/#.XNKsjI5KjIU#ixzz5nKLHGEbW
www.net‐empregos.com ‐ O maior site português de ofertas de emprego

SABUGAL ‐ Ajudante de Cozinha
Descrição do Perfil
Pretende contratar‐se "copeira" de acordo
com a seguinte descrição funcional:‐
executa o trabalho de limpeza e tratamento
das loiças, vidrose outros utensílios de
mesa, cozinha e equipamento usado no
serviço de refeições, por cuja conservação é
responsável;coopera na execução de
limpezas e arrumações da secção;pode
substituir o cafeteiro nas suas faltas ou
impedimentos.perfil
pessoal:‐
responsabilidade;‐
assiduidade
e
pontualidade;‐ dinamismo;‐ capacidade de
trabalho em equipa.

Remuneração e Subsídios
600 EUR/Mês
Subsídio de refeição:
Subsídio de alimentação
4.77 EUR / dia
IRCT:
A entidade contratante declara estar
abrangida pelo seguinte IRCT: Contrato
Coletivo de Trabalho / 2016.06.08 Ajudante
de Cozinha

MIRANDA DO DOURO – Clientes mistério
REQUISITOS:
• Possibilidade de se deslocar (tem de ter
viatura própria);
• Acesso rápido e frequente à internet;
• Observador(a) e minucioso(a);
• Elevado nível de responsabilidade;
• Cumpridor(a) de prazos;
• Fácil de contactar durante o período das
9h às 18h;
• Motivado(a) pelo trabalho por objetivos;
• Possibilidade de passar Recibo Verde ou
um Ato Único;
Ver Oferta de Emprego: http://www.net‐
empregos.com/5511003/clientes‐misterio‐braganca‐
chaves‐montalegre‐miranda‐do‐
douro/#.XOfNRohKjIU#ixzz5oq2qxNeJ

MIRANDA DO DOURO – Operadora de caixa
Descrição do perfil
Pretende‐se contratar "operador ajudante
do 1.º ano " (m/f)de acordo com a seguinte
descrição profissional: ‐ trabalhador que
inicia a aprendizagem de uma profissão ou
se prepara para o exercício da mesma.perfil
pessoal: responsabilidade, assiduidade e
pontualidade.

Ver Oferta de Emprego: http://www.net‐
empregos.com/5511003/clientes‐misterio‐braganca‐
chaves‐montalegre‐miranda‐do‐
douro/#.XOfNRohKjIU#ixzz5oq2qxNeJ

Remuneração base ilíquida:
600 EUR/Mês
Subsídio de refeição:
Subsídio de alimentação
4.77 EUR / dia
IRCT:
A entidade contratante declara estar
abrangida pelo seguinte IRCT: Contrato
Coletivo de Trabalho / 2016.06.08 Ajudante
de Cozinha (M/F)

MIRANDA DO DOURO – Cabeleleira
Descrição do Perfil
Cabeleireira com experiência na área.se o
profissional for de longe poderá haver lugar
a ajuda para o transportefolga ‐ domingo e
segunda

Remuneração e Subsídios
650 EUR/Mês
Subsídio de refeição:
Não aplicável
IRCT:
A entidade contratante declara não possuir
IRCT.

