Cozinheiro - Viana do Castelo
Habilitações mínimas: 6º ano
Formação profissional exigida: Não relevante
Experiência anterior: Sim
Tempo mínimo de experiência: 6 meses
DESCRIÇÃO DO PERFIL
Compreende as tarefas e funções do cozinheiro que consistem,
particularmente, em: planear, preparar e cozinhar pratos.
verificar a qualidade dos alimentos; regular temperatura de
fornos, grelhadores e outros equipamentos de cozinha;
inspecionar e executar a limpeza da cozinha e equipamentos,
para cumprimento das normas de segurança e de higiene.
Tipo de contrato: Termo certo
Duração: 6 (meses)
Regime de trabalho: A tempo completo
Regime horário: a combinar
Nº de horas: 8
Descanso semanal: Outro fixo
Remuneração base ilíquida: 580.0 eur / mês
Subsídio de refeição: Refeições incluídas
IRCT: A entidade contratante declara estar abrangida pelo
seguinte IRCT: Contrato Coletivo de Trabalho de 2011-08-22
www.iefp.pt- ofertas-emprego - N.º 588816668

Ajudante de Cozinha- Barcelos
Habilitações mínimas: 4º ano / máximas: 12º ano
Formação profissional exigida: Não
Certificação profissional: Não relevante
Experiência anterior: Não
As competências necessárias para a função são o bom
relacionamento interpessoal, a facilidade de comunicação com
os clientes, uma vez que a principal tarefas inerente à função
das tarefas de cozinha, atendimento dos clientes, sendo também
necessário gerir o stock dos produtos vendidos e manter as
instalações cuidadas.
Tipo de contrato: Sem termo
Regime de trabalho: A tempo completo
Regime horário: Diurno
Nº de horas: 8
Horário: 09:00 - 18:00
Descanso semanal: Regime geral
Remuneração base ilíquida: 580.0 eur / mês
Subsídio de refeição: Subsídio de alimentação 4.77 eur / dia
IRCT: A entidade contratante declara estar abrangida pelo
seguinte IRCT: Acordo Coletivo de Trabalho de 2010-05-08
www.iefp.pt- ofertas-emprego - N.º 588816528

Chefe de cozinha - Boticas
Habilitações mínimas: 12º ano
Formação profissional exigida: Não
Experiência anterior: Sim
Tempo mínimo de experiência: 18 meses
Tipo(s) de carta condução: Ligeiros
Outras competências requeridas
Tipo de contrato: Sem termo
Regime de trabalho: A tempo completo
Regime horário: a combinar
Nº de horas: 8
Remuneração base ilíquida: 939.0 eur / mês
IRCT: A entidade contratante declara estar abrangida pelo
seguinte IRCT: Contrato Coletivo de Trabalho de 2011-08-22
www.iefp.pt- ofertas-emprego - N.º 588810042

Agropecuária - V. Nova de Gaia
Habilitações mínimas: 4º ano / máximas: 12º ano
Formação profissional exigida: Sim
Área de formação: Agricultura
Tempo mínimo de experiência: 12 meses
Tipo(s) de carta condução: Ligeiros

Procura-se alguém responsável, pontual, honesto e com gosto pela
agricultura. que saiba manusear máquinas (trator, roçadora,
motoserra, etc.), com noções em sistemas de rega para conseguir
reparar pequenas situações de fugas e fazer limpeza aos filtros dos
sistemas.o trabalho consiste em tudo o que seja necessário à
plantação, por exemplo podas, monda de ervas manual, limpezas
de terrenos, colheita de fruta, etc..a pessoa em questão terá de ser
capaz de gerir equipas de trabalho externas à empresa sempre que
necessário, organizando o trabalho das mesmas o que implica o
preechimento de documento.alguns dos serviços necessitam de
força física e como tal, não aconselhado a pessoas com problemas
de saúde.
Tipo de contrato: Termo certo
Duração: 12 (meses)
Regime de trabalho: A tempo completo
Nº de horas: 8
Remuneração base ilíquida: 580.0 eur / mês
IRCT: A entidade contratante declara não possuir IRCT.
www.iefp.pt-ofertas - emprego N.º 588811303

Jardinagem -Chaves
Habilitações mínimas: 4º ano
Formação profissional exigida: Não relevante
Experiência anterior: Sim
Tempo mínimo de experiência: 12 meses
Tipo(s) de carta condução: Ligeiros
Experiência de pelo menos 1 anoconhecimento na área de
jardinagem e técnicas de jardinagem
Tipo de contrato: Termo certo
Duração: 1 (meses)
Regime de trabalho: A tempo completo
Regime horário: Diurno
Nº de horas: 8
Remuneração base ilíquida: 580.0 eur / mês
Subsídio de refeição: Subsídio de alimentação 4.77 eur / dia
IRCT: A entidade contratante declara não possuir IRCT.
www.iefp.pt-ofertas - emprego N.º -588815880

Tratador de cavalos

Sem oferta disponível no momento

