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OFERTAS DE
EMPREGO
SELECCIONE A
SUA ÁREA DE INTERESSE

>ADVOGADOS (0)
>AGRICULTURA E ÁREAS AFINS (0)
>ARQUITETURA E DESENHO TÉCNICO (0)
>BIÓLOGOS, BOTÂNICOS, ZOÓLOGOS E ESPECIALISTAS RELACIONADOS (0)
>CARPINTEIROS, SERRALHEIROS E SIMILARES (2)
>CONSTRUÇÃO CIVIL E PINTURA (4)
>CONTABILIDADE, GESTÃO, ECONOMIA E SOLICITADORIA (2)
>DESPORTO (0)
>DESIGN, MULTIMÉDIA, FOTOGRAFIA E AFINS (1)
>ELETROMECÂNICO, ELETRICISTA E AFINS (0)
>ENGENHARIA (5)
>ENSINO (1)
>HOTELARIA E SERVIÇOS AFINS (BAR, COZINHA E PASTELARIA) (1)
>INFORMÁTICA E AFINS (0)
>JORNALISMO E COMUNICAÇÃO (0)
>MECÂNICA (1)
>PESCADORES (0)
>PSICOLOGIA (0)
>SAÚDE (1)
>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU OUTROS, OPERADORES E VENDAS (11)
>SERVIÇOS DE ESTÉTICA E AFINS (0)
>SERVIÇOS SOCIAIS E DE APOIO À FAMÍLIA/COMUNIDADE (0)
>TRABALHADOR NÃO QUALIFICADO (5)
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911 166 104 >geral
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RECRUTA-SE SOLDADORES MIG/MAG (M/F)
LOCALIDADE

Viana do Castelo

REQUISITOS E CONDIÇÕES
Perfil:
>Experiência em componentes mecânicos e hidráulicos industriais
>Preparação e execução de trabalhos em serralharia
>CAP Soldador MIG/MAG
>Responsável e com elevado espírito de equipa
>Proactivo, dinâmico, assíduo
>Disponibilidade para trabalhar em turno
Função:
>Soldador MIG/MAG
Oferta:
>Remuneração compatível com a experiência e possibilidade de integração
numa empresa sólida e em crescimento
>Local de trabalho em Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA

1497

DATA

14/10/2016
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RECRUTAM-SE SERRALHEIROS MECÂNICOS (M/F)
LOCALIDADE

Viana do Castelo

REQUISITOS E CONDIÇÕES
Perfil:
>Experiência em componentes mecânicos e hidráulicos industriais
>Planificação e coordenação de trabalhos
>Responsável e com elevado espírito de equipa
>Proactivo, dinâmico, assíduo
>Disponibilidade para trabalhar em turno
Função:
>Serralheiro Mecânico
Oferta:
>Remuneração compatível com a experiência e possibilidade de integração
numa empresa sólida e em crescimento
>Local de trabalho em Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA

1498

DATA

14/10/2016
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OUTROS ASSENTADORES DE REVESTIMENTOS (M/F)
LOCALIDADE

Viana do Castelo

REQUISITOS E CONDIÇÕES
Habilitações mínimas: 4º ano
Experiência anterior: Sim
Tempo mínimo de experiência: 6 (meses)
Tipo de contrato: Termo incerto
Regime de trabalho: A tempo completo
Regime horário: A combinar
Nº de horas: 8
Descanso semanal: Regime geral
Remuneração base ilíquida: 533.0 eur / mês
Subsídio de refeição: 5.75 eur / dia
Perfil: Assentadores de Revestimentos (m/f)

REFERÊNCIA INTERNA

1499

DATA

14/10/2016
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LADRILHADOR (M/F)
LOCALIDADE

Viana do Castelo

REQUISITOS E CONDIÇÕES
Habilitações mínimas: 4º ano
Experiência anterior: Não
Carta de condução: Ligeiros
Tipo de contrato: Termo incerto
Regime de trabalho: A tempo completo
Regime horário: A combinar
Nº de horas: 8
Descanso semanal: Regime geral
Remuneração base ilíquida: 533.0 eur / mês
Subsídio de refeição: 5.75 eur / dia
Perfil: Ladrilhador (m/f)

REFERÊNCIA INTERNA

1500

DATA

14/10/2016
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TRABALHADOR NÃO QUALIFICADO DA
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (M/F)
LOCALIDADE

Viana do Castelo

REQUISITOS E CONDIÇÕES
Habilitações mínimas: 4º ano
Experiência anterior: Não
Carta de condução: Ligeiros
Tipo de contrato: Termo incerto
Regime de trabalho: A tempo completo
Regime horário: A combinar
Nº de horas: 8
Descanso semanal: Regime geral
Remuneração base ilíquida: 533.0 eur / mês
Subsídio de refeição: 5.75 eur / dia
Perfil: Trabalhador não qualificado da construção de edifícios (m/f)

REFERÊNCIA INTERNA

1501

DATA

14/10/2016
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PRECISA-SE OFICIAL 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

1502

DATA

14/10/2016
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CHEFE DE EQUIPA (M/F)
LOCALIDADE

Viana do Castelo

REQUISITOS E CONDIÇÕES
Perfil:
>Formação nas áreas de organização e Gestão Industrial, Qualidade ou Lean Manufacturing
>Experiência profissional em contexto industrial
>Experiência em gestão de equipas e de reuniões
>Perfil orientado para a melhoria contínua
>Disponibilidade para trabalhar por turnos rotativos mensalmente
Função:
>Garantir o cumprimento dos planos de produção, nomeadamente
os níveis de quantidade e qualidade
>Gerir equipas de produção
>Certificar o cumprimento dos prazos de entrega
>Apresentação dos objetivos de produção e dos resultados alcançados em reuniões
>Acompanhamento individual dos operadores de forma a identificar
necessidades de desenvolvimento dos mesmos

REFERÊNCIA INTERNA

1503

DATA

14/10/2016
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TÉCNICO DE CONTABILIDADE
LOCALIDADE

Viana do Castelo

REQUISITOS E CONDIÇÕES
Perfil:
>Licenciatura na área da Contabilidade (ou similar)
>Experiência profissional em funções idênticas
>Conhecimentos ao nível de legislação fiscal e processo produtivo
>Conhecimentos de contabilidade geral e analítica
>Domínio da língua Espanhola (preferencial)
>Domínio de software como SAP e MS Office
Função:
>Classificação e organização dos alvarás, bem como faturas e documentos
decorrentes do trabalho no sistema informático
>Remete cópia das faturas aos diferentes serviços, ocupando-se da sua devolução
centralizada pelo departamento de compras dentro do prazo
>Coordenação com os técnicos de compras em caso de anomalias,
reportando ao diretor financeiro
>Registo de faturas que são conformes verificando as condições, formas de pagamento
e os impostos, especialmente o referente ao iva
>Elaborar o fecho de operações mensais para a imputação contabilística das faturas

REFERÊNCIA INTERNA

1504

DATA

14/10/2016
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PRECISA-SE DE DESIGNER NA ÁREA
DE COZINHAS (M/F)
LOCALIDADE

Viana do Castelo

REQUISITOS E CONDIÇÕES
Perfil:
>Precisa-se de Designer na área de cozinhas
>Admissão imediata em Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA

1505

DATA

14/10/2016
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TÉCNICO DE MANUTENÇÃO
LOCALIDADE

Viana do Castelo

REQUISITOS E CONDIÇÕES
Perfil:
>Formação técnica profissional na área da electrónica industrial e automação
>Conhecimento de pneumática, hidráulica e electricidade bem como experiência na função
de técnico de manutenção em ambiente industrial
>Diagnóstico e resolução de anomalias
>Experiência em reparação de máquinas, mudança de ferramentas e outros equipamentos
>Aptidão para desempenhar o trabalho de forma autónoma e sobre pressão
>Facilidade de comunicação e de relacionamento interpessoal
>Conhecimentos de ferramentas informáticas na óptica do utilizador
>Disponibilidade para trabalhar por turnos (noite inclusive)
>Conhecimentos de SHST
>Residência no concelho de Valença ou concelhos limítrofes
Função:
>Manutenção preventiva e correctiva
>Programação e manutenção dos meios de fabricação e instalações industriais
>Manutenção dos meios produtivos
>Interpretação de documentação técnica

REFERÊNCIA INTERNA

1506

DATA

14/10/2016
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ENGENHEIRO DE QUALIDADE
LOCALIDADE

Viana do Castelo

REQUISITOS E CONDIÇÕES
Perfil:
>Formação em Engenharia – área da qualidade
>Fluência em Inglês, sendo que o conhecimento de uma segunda língua será valorizado
>Conhecimentos de sistemas de gestão
>5 anos de experiência na área da qualidade
>Conhecimentos dos processos de soldadura
>Capacidade analítica
>Perfil organizado, rigoroso e metódico
Função:
>Garantir as normas de qualidade adequadas ao setor automóvel
>Controlar e gerir as matérias-primas, resíduos e seu impacto ambiental
>Implementar e cumprir os objetivos de qualidade
>Aplicar os sistemas de gestão, de forma a garantir a qualidade do produto final ao cliente
>Sensibilizar todos os departamentos da empresa para as questões de qualidade
>Acompanhamento de auditorias internas e externas

REFERÊNCIA INTERNA

1507

DATA

14/10/2016
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ENGENHEIRO DE QUALIDADE
LOCALIDADE

Viana do Castelo

REQUISITOS E CONDIÇÕES
Perfil:
>Gerir e coordenar os projetos assim como as respetivas equipas
>Aprovar alterações a propor ao cliente no âmbito do desenvolvimento de produto de forma
a garantir as especificações
>Aprovar alterações cliente (plano validação, dimensional)
Reportar ao cliente relativamente às fases de desenvolvimento do projeto
>Participar e aprovar as análises dos relatórios dimensionais e planos
de ações em pontos não conformes
>Elaborar planos de ação para resolução dos problemas dos projetos
>Fazer cumprir e melhorar os procedimentos de Qualidade
>Garantir que os procedimentos internos são cumpridos – ISO/TS 16949
Função:
>Formação académica superior na área de Engenharia
>Experiência profissional em funções similares
>Experiência nos processos de gestão de projeto
>Domínio das normas ISO TS 16949 e ISO 14001
>Fluência em Inglês (oral e escrito)
>Conhecimentos de Francês e Espanhol serão valorizados

REFERÊNCIA INTERNA

1508

DATA

14/10/2016
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TÉCNICO DE AMBIENTE EM OBRA
LOCALIDADE

Viana do Castelo

REQUISITOS E CONDIÇÕES
Perfil:
>Formação/Licenciatura em Engenharia do Ambiente ou similar (fator eliminatório)
>Experiência mínima de 2 (dois) anos em obra de conservação de vias (fator eliminatório)
>Residência no distrito em Viana do Castelo (fator preferencial)

REFERÊNCIA INTERNA

1509

DATA

14/10/2016
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ENGENHEIRO DE PROCESSOS
E MELHORIA CONTÍNUA
LOCALIDADE

Viana do Castelo

REQUISITOS E CONDIÇÕES
Perfil:
>Licenciatura em engenharia e Gestão Industrial, preferencialmente
com especialização em Mecânica
>Fluência ao nível de Inglês
>Três anos de experiência em funções semelhantes como Engenheiro de Processos
>Experiência no setor Metalomecânico é preferencial
>Conhecimentos de processos de soldadura serão valorizados
Função:
>Gestão técnica de projetos
>Industrialização de processos robotizados de estampagem, análise e medição
dos tempos de processo e otimização do ciclo das linhas de produção
>Controlo das especificações de materiais e ferramentas,
participando na instalação de máquinas
>Gestão da implementação de novos métodos de produção
>Otimização dos processos de fabrico
>Melhorar os processos em termos de custo, qualidade e prazos
>Análise dos processos e fluxos de produção

REFERÊNCIA INTERNA

1510

DATA

14/10/2016
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FORMADOR DE ALEMÃO (M/F)
LOCALIDADE

Viana do Castelo

REQUISITOS E CONDIÇÕES
Perfil:
>Formação superior na área ao nível da Licenciatura
>Experiência mínima em formação de adultos 2 anos
>Disponibilidade para horário laboral e pós-laboral
>Possuidor/a de CCP (preferencialmente)
>Regime de prestação de serviços
>Preferencialmente residência em Viana do Castelo

REFERÊNCIA INTERNA

1511

DATA

14/10/2016
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PRECISA SE DE EMPREGADO DE BALCÃO
LOCALIDADE

Viana do Castelo

REQUISITOS E CONDIÇÕES
Perfil:
>Pessoas competentes, dinâmicas e simpáticas
Função:
>As funções a desempenhar vão desde o atendimento ao balcão,
mesas e esplanada, reposição, cozinha e limpeza

REFERÊNCIA INTERNA

1512

DATA

14/10/2016
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MECÂNICO E REPARADOR DE VEÍCULOS
AUTOMÓVEIS (M/F)
LOCALIDADE

Viana do Castelo

REQUISITOS E CONDIÇÕES
Habilitações mínimas: 6º ano
Habilitações máximas: 12º ano
Experiência anterior: Sim
Tempo mínimo de experiência: 24 (meses)
Carta de condução: Pesados mercadorias
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: 555.0 eur / mês
Subsídio de refeição: 5.90 eur / dia
Outras Regalias: Prémio de 150.0 eur
Perfil: Empresa pretende um Mecânico para deteção de avarias mecânicas, reparação,
montagem e desmontagem de componentes de automóveis e outros veículos / Execução
de outros trabalhos relacionados com mecânica dos diversos recursos / Candidato deve ser
pontual, ter boa comunicação com as diferentes estruturas / Qualidade dos trabalhos
executados e bom trabalho em equipa

REFERÊNCIA INTERNA

1513

DATA

14/10/2016
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MÉDICOS DE CLÍNICA GERAL
LOCALIDADE

Viana do Castelo

REQUISITOS E CONDIÇÕES
Perfil:
>Possuir viatura própria (deslocação da responsabilidade do profissional médico)
>Equipamentos próprios (estetoscópio, otoscópio, esfigmomanômetro e termómetro)
Oferta:
>Funcionamento por disponibilidades
>Projeto de longa duração
>Valor/consulta muito aliciante + nº de quilómetros

REFERÊNCIA INTERNA

1514

DATA

14/10/2016
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COMERCIAL/VENDAS
LOCALIDADE

Viana do Castelo

REQUISITOS E CONDIÇÕES
Perfil:
>Gosto pela área comercial e forte orientação para objetivos
>Espírito dinâmico, proactivo e empreendedor
>Boa capacidade de comunicação, de organização e de trabalho em equipa
>Ambição e profissionalismo
Oferta:
>Remuneração base e comissões
>Plano comissional
>Formação inicial e contínua
>Possibilidades de progressão de carreira
>Todo o apoio no acompanhamento dos negócios

REFERÊNCIA INTERNA

1515

DATA

14/10/2016
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PRECISA-SE DE OPERADOR DE LOJA
LOCALIDADE

Viana do Castelo

REQUISITOS E CONDIÇÕES
Perfil:
>12º ano
>Experiência na função
>Boa apresentação
>Gosto pela área das vendas
>Forte capacidade de comunicação
>Disponibilidade imediata
>Facilidade de relacionamento interpessoal
>Forte proatividade

REFERÊNCIA INTERNA

1516

DATA

14/10/2016

CLDS
3G
VIANA
SUL

911 166 104 >geral
clds3gvianasul@gmail.com

PROMOTOR DE LOJA (M/F)
LOCALIDADE

Viana do Castelo

REQUISITOS E CONDIÇÕES
Perfil:
>Habilitações académicas ao nível do 12º ano de escolaridade
>Experiência profissional na área comercial e/ou atendimento ao público
>Motivação para trabalhar por objetivos
>Capacidade de integrar equipas e de trabalhar de forma independente
>Forte capacidade de comunicação e argumentação
>Bons conhecimentos de Informática
>Disponibilidade para horários e folgas rotativas
Função:
>Atendimento a clientes
>Divulgação e comercialização de produtos
Oferta:
>Remuneração base + variável
>Formação inicial e contínua
>Integração numa equipa jovem e dinâmica
>Local de trabalho no centro comercial Estação Viana

REFERÊNCIA INTERNA

1517

DATA

14/10/2016
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VENDEDOR EM LOJA (M/F)
LOCALIDADE

Viana do Castelo

REQUISITOS E CONDIÇÕES
Habilitações mínimas: 12º ano
Experiência anterior: Sim
Tempo mínimo de experiência: 6 (meses)
Carta de condução: Ligeiros
Transporte próprio: Sim
Idioma: Português e Inglês
Tipo de contrato: Termo certo
Duração: 3 (meses)
Regime de trabalho: A tempo completo
Regime horário: Diurno
Nº de horas: 8
Horário: 09:00 - 19:00
Descanso semanal: Regime geral
Remuneração base ilíquida: 550.0 eur / mês
Subsídio de refeição: 300.0 eur / mês
Perfil: Experiência profissional na área do retalho, nomeadamente atendimento
ao público / Reposição de artigos / Venda de artigos quer a retalho quer
por catálogo / Organização da loja e montra / Caixa e apoio geral

REFERÊNCIA INTERNA

1518

DATA

14/10/2016

CLDS
3G
VIANA
SUL

911 166 104 >geral
clds3gvianasul@gmail.com

CONSULTOR COMERCIAL (M/F)
LOCALIDADE

Viana do Castelo

REQUISITOS E CONDIÇÕES
Perfil:
>Escolaridade mínima ao nível do 12º ano
>Experiência na área comercial
>Carta de condução (obrigatório)
>Capacidade de comunicação e de negociação
>Orientação para o cliente e resultados
>Espírito resiliente e motivado
>Proactividade e dinamismo
>Disponibilidade de horários
Função:
>Prospecção de novos clientes no mercado residencial e empresarial
em contexto porta-a-porta
>Venda de alarmes
>Análise de necessidades e adequação dos produtos
Oferta:
>Contrato directo com a empresa
>Formação Inicial
>Salário base + sub. alimentação + plano comissional atractivo

REFERÊNCIA INTERNA

1519

DATA

14/10/2016
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VENDEDOR (PART-TIME)
LOCALIDADE

Viana do Castelo

REQUISITOS E CONDIÇÕES
Perfil:
>Gosto pela área do comércio e da distribuição
>Gosto por trabalhar num ambiente dinâmica e polivalente
>Capacidade de comunicação e de atendimento ao cliente
>Espírito de equipa
>Flexibilidade horária
Função:
>Atendimento ao cliente
>Reposição de mercadoria
>Manutenção da apresentação da loja, limpeza e organização
>Controlo de frescura
>Funções de caixa
Oferta:
>Um trabalho entusiasmante e diversificado
>Formação teórica e prática
>Pacote salarial atrativo
>Oportunidade de desenvolvimento e crescimento dentro da empresa

REFERÊNCIA INTERNA

1520

DATA

14/10/2016
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OPERADORA DE LOJA
LOCALIDADE

Viana do Castelo

REQUISITOS E CONDIÇÕES
Perfil:
>Idade superior a 18 anos
>Habilitações mínimas ao nível do 9º ano ou superiores
>Boa apresentação
>Simpático e desembaraçado
>Experiência no atendimento ao público
Oferta:
>Full-time
>Contrato de trabalho
>Não trabalha domingos

REFERÊNCIA INTERNA

1521
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COMERCIAL JUNIOR VENDA DE EQUIPAMENTOS
E CONSUMIVEIS DE INFORMÁTICA
LOCALIDADE

Ponte de Lima

REQUISITOS E CONDIÇÕES
Perfil:
>Habilitações Literárias 12º ano mínimo
>Conhecimentos de informática
>Boa capacidade de comunicação e organização
>Boa apresentação
>Conhecimentos de software PHC (preferencial)
>Carta de condução
>Disponibilidade imediata
Função:
>Acompanhamento da rede de dealers nacional
>Venda de consumíveis originais e compatíveis
>Venda de Impressoras, multifuncionais novos e usados
>Prospecção de novos clientes
>Divulgação de novos produtos
Oferta:
>Salário fixo e variável / Seguro de saúde
>Prémio anual de produtividade / Integração na empresa / Bom ambiente de trabalho
>Progressão num grupo económico em forte crescimento

REFERÊNCIA INTERNA

1522
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ADMINISTRATIVO RECURSOS HUMANOS (M/F)
LOCALIDADE

Viana do Castelo

REQUISITOS E CONDIÇÕES
Perfil:
>Experiência em processamento salarial
>Conhecimentos de legislação laboral portuguesa
>Conhecimentos de legislação laboral francesa serão valorizados
>Experiência mínima de 2 anos em tarefas similares
>Domínio do Microsoft Office
>Domínio do idioma francês (falado e escrito obrigatório)
>Escolaridade mínima: 12º ano
>Residente na zona geográfica de Viana do Castelo
>Boa capacidade de comunicação
>Bom sentido de organização
Função:
>Apoio administrativo e gestão contratual
>Apoio na gestão de colaboradores e clientes

REFERÊNCIA INTERNA

1523
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AGENTES COMERCIAIS
LOCALIDADE

Viana do Castelo

REQUISITOS E CONDIÇÕES
Perfil:
>Boa capacidade de comunicação e argumentação
>Sentido de responsabilidade
>Espírito empreendedor
>Sólidos conhecimentos de informática na ótica do utilizador
>Preferencialmente com conhecimentos de marketing/vendas
Função:
>Promover a melhoria das condições de Segurança e Higiene do Trabalho nas empresas
clientes através de implementação das actividades SHT contratadas pelo cliente
>Promover as boas práticas de Segurança Alimentar e implementar o sistema HACCP nas
empresas clientes
Oferta:
>Total liberdade de horário
>Formação inicial e acompanhamento continuado
>Boas condições de trabalho
>Integração numa empresa sólida que cresceu 500% no último ano

REFERÊNCIA INTERNA
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ASSISTENTE DE VENDA DE ALIMENTOS
AO BALCÃO (M/F)
LOCALIDADE

Viana do Castelo

REQUISITOS E CONDIÇÕES
Habilitações mínimas: 6º ano
Habilitações máximas: 12º ano
Experiência anterior: Não
Tipo de contrato: Sem termo
Regime de trabalho: A tempo completo
Regime horário: A combinar
Nº de horas: 8
Descanso semanal: Outro rotativo
Remuneração base ilíquida: 530.0 eur / mês
Subsídio de refeição: Refeições incluídas
Perfil: Trabalhador para serviço de Balcão de Mesa

REFERÊNCIA INTERNA
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PRECISA-SE AJUDANTE DE MOTORISTA
LOCALIDADE

Viana do Castelo

REQUISITOS E CONDIÇÕES
Perfil:
>Ajudante de Motorista
Função:
>Realizar as tarefas inerentes ao setor de armazém,
nomeadamente carga e descarga de material
>Recolher e transportar material

REFERÊNCIA INTERNA
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PRECISA-SE MOTORISTA DE
LIGEIROS/DISTRIBUIDOR
LOCALIDADE

Viana do Castelo

REQUISITOS E CONDIÇÕES
Perfil:
>Experiência em transporte de mercadorias
>Carta de condução
>Residência na zona de Viana do Castelo
>Flexibilidade de horários
>Forte sentido de responsabilidade
>Disponibilidade Imediata

REFERÊNCIA INTERNA
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CONDUTOR DE PESADOS
LOCALIDADE

Viana do Castelo

REQUISITOS E CONDIÇÕES
Perfil:
>Experiência comprovada na função
>CAM e CQM
>Cartão de tacografo digital
>Disponibilidade imediata
Oferta:
>Local de trabalho em Ponte de Lima
>Inicio de actividade imediato
>Duração variável

REFERÊNCIA INTERNA
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OPERADORES DE PRODUÇÃO (M/F)
LOCALIDADE

Viana do Castelo

REQUISITOS E CONDIÇÕES
Perfil:
>Experiência profissional em Indústria/Produção e/ou construção civil ou 1º emprego
com cursos técnicos/profissionais (obrigatório um dos requisitos)
>Robustez física
>Polivalência
>Disponibilidade para turnos rotativos
>Facilidade de deslocação
Enviar candidatura para:
https://jobs.kellyservices.pt/jobOrderDetail.
xhtml?Id=a0xb0000000Jgy4AAC&tSource=a16b0000000R81jAAC#.V_9iaqNOpGw

REFERÊNCIA INTERNA
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DISTRIBUIDOR DE MERCADORIAS
E SIMILARES (M/F)
LOCALIDADE

Viana do Castelo

REQUISITOS E CONDIÇÕES
Habilitações mínimas: 9º ano
Habilitações máximas: 12º ano
Experiência anterior: Não
Carta de condução: Motociclos
Tipo de contrato: Termo certo
Duração: 6 (meses)
Regime de trabalho: A tempo completo
Regime horário: Turnos
Nº de horas: 8
Descanso semanal: Outro rotativo
Remuneração base ilíquida: 530.0 eur / mês
Subsídio de refeição: Refeições incluídas
Perfil: Entrega ao domicílio / Preparação das encomendas e dos pedidos / Atendimento
ao cliente / Entrega do produto e respetiva fatura / Trabalho em equipa e atendimento
ao público / Disponibilidade para trabalhar aos fins-de-semana e feriados / Transporte
próprio ou facilidade de transporte para o local de trabalho

REFERÊNCIA INTERNA
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