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OFERTAS DE
EMPREGO
SELECCIONE A
SUA ÁREA DE INTERESSE

>ADVOGADOS (0)
>AGRICULTURA E ÁREAS AFINS (0)
>ARQUITETURA E DESENHO TÉCNICO (1)
>BIÓLOGOS, BOTÂNICOS, ZOÓLOGOS E ESPECIALISTAS RELACIONADOS (0)
>CARPINTEIROS, SERRALHEIROS E SIMILARES (0)
>CONSTRUÇÃO CIVIL E PINTURA (3)
>CONTABILIDADE, GESTÃO, ECONOMIA E SOLICITADORIA (0)
>DESPORTO (0)
>DESIGN, MULTIMÉDIA, FOTOGRAFIA E AFINS (0)
>ELETROMECÂNICO, ELETRICISTA E AFINS (0)
>ENGENHARIA (4)
>ENSINO (0)
>HOTELARIA E SERVIÇOS AFINS (BAR, COZINHA E PASTELARIA) (0)
>INFORMÁTICA E AFINS (1)
>JORNALISMO E COMUNICAÇÃO (0)
>MECÂNICA (0)
>PESCADORES (0)
>PSICOLOGIA (0)
>SAÚDE (0)
>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU OUTROS, OPERADORES E VENDAS (10)
>SERVIÇOS DE ESTÉTICA E AFINS (1)
>SERVIÇOS SOCIAIS E DE APOIO À FAMÍLIA/COMUNIDADE (1)
>TRABALHADOR NÃO QUALIFICADO (3)
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ARQUITETO PAISAGISTA/URBANISMO (M/F)
LOCALIDADE

Viana do Castelo

REQUISITOS E CONDIÇÕES
Perfil:
>Formação em Arquitetura Paisagista/Urbanismo
>Conhecimento sólidos nos softwares AutoCAD, Photoshop, SketchUp, Excel
>Experiência em projeto de execução, incluindo em medição e orçamentação de projetos
>Gosto pela área comercial
>Boa capacidade de comunicação
>Criatividade, dinamismo e dedicação
Função:
>Elaboração de projetos
>Medição e orçamentação
>Apoiar o departamento comercial
Oferta:
>Condições salariais compatíveis com a função e experiência demonstrada
>Possibilidade de integração em empresa sólida no mercado

REFERÊNCIA INTERNA

1849

DATA

03/02/2017
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PRECISA-SE OFICIAL DE
CONSTRUÇÃO CIVIL (PEDREIRO)
LOCALIDADE

Viana do Castelo

REQUISITOS E CONDIÇÕES
Perfil:
>Disponibilidade de integração imediata
>Experiência a trabalhar na execução de infraestruturas
>Conhecimentos de segurança e higiene no trabalho
>Interpretação de desenho técnico
>Polivalência em várias áreas da construção civil
>Preferencialmente com conhecimentos de língua Francesa
Função:
>Manutenção e reparação de edifícios
>Todas as tarefas inerentes à categoria profissional
>Execução em cofragens metálicas e de madeira
>Assentamento de bloco, tijolo, brica, betão e atar/amarrar ferro
>Execução de trabalhos em betão
>Demolição de betão e paredes com martelos pneumáticos

REFERÊNCIA INTERNA

1850

DATA

03/02/2017
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RECRUTAM-SE TROLHAS/APLICADORES DE CAPOTO
LOCALIDADE

Viana do Castelo

REQUISITOS E CONDIÇÕES
Perfil:
>Conhecimento abrangente do setor da construção
>Experiência mínima de 5 anos
>Pessoa com boa rentabilidade
>Ambição
>Espirito de equipa
>Real vontade de trabalhar
>Disponibilidade total
Oferta:
>Salário acima da média, de acordo com as capacidades demonstradas
>Possibilidade de progressão na carreira
>Formação e exigência de alto nível de desempenho

REFERÊNCIA INTERNA

1851

DATA

03/02/2017
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RECRUTAM-SE PEDREIROS POLIVALENTES/TROLHAS
LOCALIDADE

Viana do Castelo

REQUISITOS E CONDIÇÕES
Perfil:
>Conhecimento abrangente do setor da construção
>Experiência mínima de 5 anos
>Pessoa com boa rentabilidade
>Ambição
>Espirito de equipa
>Real vontade de trabalhar
>Disponibilidade total
Oferta:
>Salário acima da média, de acordo com as capacidades demonstradas
>Possibilidade de progressão na carreira
>Formação e exigência de alto nível de desempenho

REFERÊNCIA INTERNA

1852

DATA

03/02/2017
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COORDENADOR DE SEGURANÇA EM PROJETO E OBRA
LOCALIDADE

Viana do Castelo

REQUISITOS E CONDIÇÕES
Perfil:
>Formação em Engenharia Civil, Ambiente ou outra
>CAP certificado de aptidão profissional
>Disponibilidade imediata (factor eliminatório)
>Carta de condução e disponibilidade para deslocações a nível nacional
>Experiência profissional de coordenação de segurança em fase de obra
>Homem/Mulher
>Pessoa dinâmica, proactiva e responsável
>Facilidade em trabalhar em equipa e sob pressão e situações de stress
Oferta:
>Oportunidade de desenvolvimento profissional e pessoal
>Integração em equipa jovem e dinâmica

REFERÊNCIA INTERNA

1853

DATA

03/02/2017
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PRECISA-SE DE RESPONSÁVEL
DE PRODUÇÃO (M/F)
LOCALIDADE

Viana do Castelo

REQUISITOS E CONDIÇÕES
Perfil:
>Formação superior em Engenharia (preferencialmente, industrial,
mecânica ou eletrotécnica)
>Experiência de trabalho em função equivalente será fator preferencial
>Residência no concelho de Viana do Castelo
>Fluência em inglês falado e escrito
>Boa capacidade de comunicação
>Capacidade de liderança
>Gosto pelo trabalho em equipa em ambiente industrial
Função:
>Planear, organizar e supervisionar as atividades de produção, dentro das especificações
e padrões de qualidade estabelecidos, visando assegurar o cumprimento
dos objetivos da empresa na área comercial
>Supervisionar a sua equipa de trabalho
>Participar de discussões relativas a desenvolvimento de novos produtos,
por meio da interação com o departamento de desenvolvimento
Oferta:
>Integração em empresa sólida e equipa dinâmica
>Possibilidade de evolução profissional
>Remuneração compatível com a função e experiência demonstrada

REFERÊNCIA INTERNA

1854

DATA

03/02/2017
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PRECISA-SE DE ENGENHEIRO DE PRODUTO (M/F)
LOCALIDADE

Viana do Castelo

REQUISITOS E CONDIÇÕES
Perfil:
>Formação superior em Engenharia mecânica
>Conhecimentos de software de desenho (Inventor, Autocad)
>Domínio de MS Office
>Residência no concelho de Viana do Castelo
>Fluência em inglês falado e escrito
>Boa capacidade de comunicação
>Gosto pelo trabalho em equipa em ambiente industrial
Função:
>Desenvolver novos produtos e/ou melhorar para aumentar a sua comercialização
>Dar suporte técnico aos diferentes projetos, dimensionar e formalizar
o produto antes da industrialização, respeitando as necessidades do cliente
e/ou requisitos solicitados pela direção
>Efetuar análise e implementação de alterações aos produtos e aos processos
Oferta:
>Integração em empresa sólida e equipa dinâmica
>Possibilidade de evolução profissional
>Remuneração compatível com a função e experiência demonstrada

REFERÊNCIA INTERNA

1855

DATA

03/02/2017

CLDS
3G
VIANA
SUL

911 166 104 >geral
clds3gvianasul@gmail.com

ENGENHEIRO ELETROTÉCNICO (M/F)
LOCALIDADE

Viana do Castelo

REQUISITOS E CONDIÇÕES
Perfil:
>Licenciatura em Engenharia Electrotécnica
>Disponibilidade e vontade de adquirir competências em gestão de obra
>Experiência em trabalhar com Autocad (preparador de obra)
>Experiência em trabalhar com o MS Office (excel e word)
>Residência no distrito de Viana do Castelo
>Capacidade de gestão de tempo
>Fortes competências de trabalho sob pressão e resolução de problemas
>Autonomia, dinamismo e forte sentido de responsabilidade
>Espírito proactivo e com fortes capacidades de relacionamento interpessoal
>Facilidade de integração em equipas multidisciplinares
Oferta:
>Estágio Profissional

REFERÊNCIA INTERNA

1856

DATA

03/02/2017
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PROGRAMADOR INFORMÁTICO (M/F)
LOCALIDADE

Viana do Castelo

REQUISITOS E CONDIÇÕES
Perfil:
>Formação e/ou fortes competências em Informática
>Capacidade de análise e estruturação de dados
>Conhecimentos em MS SQL/MS Access/MS Visual Studio
>Conhecimentos linguagens ASP.NET, C#, HTML, CSS, javascript e VBA

REFERÊNCIA INTERNA

1857

DATA

03/02/2017
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TÉCNICO COMERCIAL (M/F)
LOCALIDADE

Viana do Castelo

REQUISITOS E CONDIÇÕES
Perfil:
>Facilidade no relacionamento interpessoal
>Fluidez verbal
>Dinâmico e pró-ativo
>Ambição pessoal e profissional
>Disponibilidade imediata
>Apresentação cuidada
Oferta:
>Integração numa atividade altamente rentável e aliciante
>Formação remunerada e certificada
>Oportunidade de progressão na carreira
>Excelente ambiente de trabalho
>Salário base + comissões + prémios aliciantes
>Veículo de serviço

REFERÊNCIA INTERNA

1858

DATA

03/02/2017
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REPRESENTANTE COMERCIAL (M/F)
LOCALIDADE

Viana do Castelo

REQUISITOS E CONDIÇÕES
Habilitações mínimas: 12º ano
Habilitações máximas: 12º ano
Formação profissional exigida: Sim
Certificação profissional: Sim
Área de formação: Hotelaria e restauração
Experiência anterior: Sim
Tempo mínimo de experiência: 6 (meses)
Carta de condução: Ligeiros
Transporte próprio: Não
Idioma: Português / Inglês e Espanhol
Tipo de contrato: Termo certo
Duração: 12 (meses)
Regime de trabalho: A tempo completo
Regime horário: Diurno
Nº de horas: 8
Horário: 08:00 - 18:00
Descanso semanal: Regime geral
Remuneração base ilíquida: 750.0 eur / mês
Subsídio de refeição: 5.65 eur / dia
Outras Regalias: O valor salarial poderá variar em função da experiência
Perfil: O profissional deverá deter formação específica para o lugar, capacidade

REFERÊNCIA INTERNA

1859

DATA

03/02/2017
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SALES REPRESENTATIVE (M/F)
LOCALIDADE

Viana do Castelo

REQUISITOS E CONDIÇÕES
Perfil:
>Boa apresentação
>Forte apetência pela actividade comercial
>Experiência comercial (eliminatório)
>Bom poder de argumentação e comunicação
>Empatia
>Forte sentido de responsabilidade
>Disponibilidade total e imediata
>Carta de condução e viatura própria (diesel ou GPL) (eliminatório)
Função:
>Promover a adesão de um produto bancário em clientes particulares ou empresas,
efectuando para isso as respectivas visitas pré-agendadas por operadores especializados
Oferta:
>Contrato de trabalho
>Package salarial atrativo (base + ajudas de custo + comissões)
>Sub. combustível mensal

REFERÊNCIA INTERNA

1860

DATA

03/02/2017
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CONSULTOR COMERCIAL
LOCALIDADE

Viana do Castelo

REQUISITOS E CONDIÇÕES
Perfil:
>Gosto pela área comercial (com ou sem experiência)
>Forte ambição e orientação para resultados
>Capacidade de interagir com pessoas com diferentes características
>Excelente relacionamento interpessoal e ética profissional
>Boa apresentação
>Carta de condução
Oferta:
>Estágio profissional remunerado
>Elevados rendimentos associados ao desempenho profissional
>Formação inicial e contínua de alto nível ministrada pelos profissionais
mais experientes do sector imobiliário
>Acesso às melhores ferramentas de gestão de clientes, de marketing e marketing digital
>Acesso a tecnologia inovadora com resultados comprovados
>Acesso a vasta carteira de clientes compradores e proprietários

REFERÊNCIA INTERNA

1861

DATA

03/02/2017
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COMERCIAL (M/F)
LOCALIDADE

Viana do Castelo

REQUISITOS E CONDIÇÕES
Perfil:
>Gosto pela área comercial, ambição e dinamismo
>Boa apresentação e capacidade de comunicação
>Orientação para o cliente
>Disponibilidade total e imediata
>Foco no cumprimento de objectivos
Oferta:
>Formação contínua
>Contrato de trabalho
>Vencimento base + comissões + prémios
>Deslocações a cargo da empresa

REFERÊNCIA INTERNA

1862

DATA

03/02/2017
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AGENTE COMERCIAL (M/F)
LOCALIDADE

Viana do Castelo

REQUISITOS E CONDIÇÕES
Perfil:
>Escolaridade ao nível do 12º ano
>Experiência anterior comprovada na área comercial e ou seguradora
>Apetência e vocação para a área comercial
>Forte orientação para o cliente
>Facilidade de comunicação e relacionamento interpessoal
>Boa organização pessoal e autonomia
>Domínio da informática, na ótica do utilizador
>Capacidade de liderança e motivação das equipas
Função:
>Divulgar e promover a entidade junto do mercado através de visitas e apresentações,
dando a conhecer os serviços
>Promover, proactivamente, a venda de serviços, apresentando propostas
comerciais e de parceria
>Prospeção de novos Clientes e oportunidades de negócio
>Gerir uma carteira de Clientes, através de um acompanhamento dedicado,
efetuando a ligação com a área operacional
>Assegurar o cumprimento do plano de visitas e reportar resultados de atividade
Oferta:
>Plano comissional muito atractivo
>Integração num projecto inovador

REFERÊNCIA INTERNA

1863

DATA

03/02/2017
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TÉCNICOS DE VENDAS (M/F)
LOCALIDADE

Viana do Castelo

REQUISITOS E CONDIÇÕES
Perfil:
>Motivação para o desempenho de funções de contacto regular com o cliente
>Forte sentido de orientação para objectivo mensais
>Sólidas competências de relacionamento interpessoal, comunicação e negociação
>Interesse pelas áreas das novas tecnologias e inovações associadas ao sector automóvel
>Disponibilidade total e imediata
Oferta:
>Integração em grupo empresarial de referência no seu mercado de actuação
>Plano de formação continuo, e remuneração ajustada às exigências da função,
viatura de serviço e plafond de combustível.

REFERÊNCIA INTERNA

1864

DATA

03/02/2017
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GESTOR COMERCIAL (M/F)
LOCALIDADE

Viana do Castelo

REQUISITOS E CONDIÇÕES
Perfil:
>Apresentação cuidada e profissional
>Sentido de responsabilidade e organização
>Gosto pelo trabalho em equipa
>Boa capacidade de relacionamento interpessoal
>Orientação para os objetivos e resultados
Oferta:
>Formação inicial e contínua (remunerada)
>Contrato de trabalho (venc.base + sub.de alimentação + duodécimos)
>Plano comissional atrativo
>Incentivos mensais e anuais
>Plano de progressão de carreira

REFERÊNCIA INTERNA

1865

DATA

03/02/2017
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REPRESENTANTE COMERCIAL (M/F)
LOCALIDADE

Viana do Castelo

REQUISITOS E CONDIÇÕES
Habilitações mínimas: 12º ano
Experiência anterior: Não
Carta de condução: Ligeiros
Tipo de contrato: Termo certo
Duração: 12 (meses)
Regime de trabalho: A tempo completo
Regime horário: Diurno
Nº de horas: 8
Descanso semanal: Regime geral
Remuneração base ilíquida: 600.0 eur / mês
Subsídio de refeição: 4.52 eur / dia
Perfil: O profissional deverá deter capacidade para comercialização de um produto inovador

REFERÊNCIA INTERNA

1866

DATA

03/02/2017
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OUTROS TRABALHADORES RELACIONADOS
COM VENDAS, NE (M/F)
LOCALIDADE

Viana do Castelo

REQUISITOS E CONDIÇÕES
Habilitações mínimas: 9º ano
Experiência anterior: Não
Carta de condução: Ligeiros
Tipo de contrato: Termo incerto
Duração: 3 (meses)
Regime de trabalho: A tempo completo
Regime horário: A combinar
Nº de horas: 8
Descanso semanal: Regime geral
Remuneração base ilíquida: 604.0 eur / mês
Subsídio de refeição: 5.70 eur / dia
Perfil: O profissional deverá deter competências para a venda

REFERÊNCIA INTERNA

1867

DATA

03/02/2017
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MASSAGISTA DE ESTÉTICA (M/F)
LOCALIDADE

Darque, Viana do Castelo

REQUISITOS E CONDIÇÕES
Habilitações mínimas: 12º ano
Habilitações máximas: 12º ano
Formação profissional exigida: Não
Experiência anterior: Não
Carta de condução: Ligeiros
Tipo de contrato: Termo certo
Duração: 6 (meses)
Regime de trabalho: A tempo completo
Regime horário: Diurno
Nº de horas: 8
Descanso semanal: Outro fixo
Remuneração base ilíquida: 557.0 eur / mês
Subsídio de refeição: 4.27 eur / dia
Perfil: O profissional deverá deter capacidade para exercer trabalhos de estética
e massagens, experiência não obrigatória

REFERÊNCIA INTERNA

1868

DATA

03/02/2017
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AJUDANTE FAMILIAR (M/F)
LOCALIDADE

Viana do Castelo

REQUISITOS E CONDIÇÕES
Habilitações mínimas: 9º ano
Habilitações máximas: 12º ano
Experiência anterior: Não
Tipo de contrato: Termo certo
Duração: 3 (meses)
Regime de trabalho: A tempo completo
Regime horário: A combinar
Nº de horas: 8
Remuneração base ilíquida: 557.0 eur / mês
Subsídio de refeição: Refeições incluídas
Perfil: O profissional deverá deter formação nas áreas de ajudantes de lar / Apoio à
família e comunidade / Prestar e assegurar os cuidados inerentes às suas competências
profissionais (higiene e conforto e bem estar)

REFERÊNCIA INTERNA

1869

DATA

03/02/2017
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OPERÁRIO FABRIL (M/F)
LOCALIDADE

Viana do Castelo

REQUISITOS E CONDIÇÕES
Perfil:
>Experiência no ramo fabril (preferencial)
>Residência em Viana do Castelo ou arredores
>Disponibilidade imediata
>Disponibilidade para trabalhar fins-de-semana e horários noturnos
Oferta:
>Salário base
>Subsídio de alimentação

REFERÊNCIA INTERNA

1870

DATA

03/02/2017
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PRECISA-SE EMPREGADA DE LIMPEZA
LOCALIDADE

Viana do Castelo

REQUISITOS E CONDIÇÕES
Perfil:
>Residência em Viana do Castelo
>Carta de condução (fator obrigatório)
>Horário completo de 8h/dia
>Disponibilidade imediata
Função:
>Empregada de limpeza para manutenções

REFERÊNCIA INTERNA
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DATA

03/02/2017
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ALFAIATE E COSTUREIRO (M/F)
LOCALIDADE

Santa Marta de Portuzelo, Viana do Castelo

REQUISITOS E CONDIÇÕES
Habilitações mínimas: 4º ano
Habilitações máximas: 12º ano
Formação profissional exigida: Não
Experiência anterior: Sim
Tempo mínimo de experiência: 12 (meses)
Tipo de contrato: Termo certo
Duração: 12 (meses)
Regime de trabalho: A tempo completo
Regime horário: Diurno
Nº de horas: 8
Horário: 08:00 - 17:10
Descanso semanal: Regime geral
Remuneração base ilíquida: 557.0 eur / mês
Subsídio de refeição: 2.40 eur / dia
Perfil: O profissional deverá deter capacidade para executar trabalhos de costura em peças
de malha / Trabalhar em máquinas ponto corrido malhas, corte e cose malhas, bainhas

REFERÊNCIA INTERNA

1872

DATA

03/02/2017

