
Empregado de mesa de 1ª e 2ª (m/f)
 

Arcos de Valdevez 

 

O Grupo Luna Hotels & Resorts com sede no Algarve pretende admitir 

para a sua Unidade Hoteleira localizadas em Arcos de Valdevez, 

profissionais de Restaurante/Bar (m/f) para desempenhar as seguintes 

funções: 

• Empregado de Mesa de 1ª; 

• Empregado de Mesa de 2ª. 

 

O profissional a recrutar terá como principais responsabilidades: 

• Servir refeições e bebidas aos clientes; 

• Participar na preparação e arrumação da sala de refeições e bar; 

• Assegurar a limpeza do material utilizado; 

• Promover os serviços do Grupo ao cliente; 

• Gerir os stocks. 

 

Requisitos mínimos: 

• Experiência na posição a que se candidata; 

• Conhecimentos de Inglês obrigatórios (as restantes línguas serão 

valorizadas); 

• Orientação para o cliente; 

• Facilidade de comunicação 

• Apresentação cuidada; 

• Sentido de responsabilidade e espírito de equipa; 

• Flexibilidade horária para trabalhar por turnos rotativos e ao fim de 

semana; 

• Disponibilidade imediata. 

 

Oferece-se Pacote Salarial de acordo com a função. 

 

Ver Oferta de Emprego: http://www.net- 

empregos.com/5248027/procura-se-empregados-de-mesa-de-1-2-m-f- 

arcos-de-valdevez/#.XB0JzVz7TIU#ixzz5aKkYNNhD 

www.net-empregos.com - O maior site português de ofertas de 

emprego 

 

https://www.iefp.pt/ofertas-emprego?item=588810042&registo=0


Empregado de mesa 

 

A Pousada de Valença - S. Teotónio recruta Empregado de Mesa 

 

Descrição: 

Asseguram o bom funcionamento do serviço e o cumprimento das 

exigências da unidade e do cliente, executando todo o serviço de mesa 

 e bar de acordo com os standards da unidade. 

 

Perfil procurado: 

- 12º Ano, preferencialmente com formação técnica/profissional na 

área de Restaurante/Bar; 

- Domínio da Língua Inglesa (eliminatório); Outras Línguas, 

preferencial; 

- Disponibilidade de horários e para trabalhar por turnos. 

 

 

Ver Oferta de Emprego: http://www.net- 

empregos.com/5668095/empregado-de-mesa-para-pousada-de- 

valenca-m-f-s-teotonio/#.XEx-7lz7TIU#ixzz5djEbqqLL 

www.net-empregos.com - O maior site português de ofertas de 

emprego 

https://www.iefp.pt/ofertas-emprego?item=588810042&registo=0


 

Viana do Castelo - Cabedelo 

Hotel FeelViana 

 

Restaurante situado em unidade hoteleira pretende contratar 

empregado de mesa/Bar; 

 

Descrição da Função: 

- Realizar o atendimento personalizado aos clientes com atenção ao 

detalhe; 

-  Proceder à anotação dos pedidos, podendo 

aconselhar o cliente nas suas escolhas;  

- Assegurar a preparação das mesas e participar na 

 arrumação e limpeza dos locais; 

- Transmitir os pedidos à cozinha e assegurar a 

distribuição dos pratos ao cliente. 

 

Requisitos: 

- Habilitações ao nível do ensino secundário ou ensino superior 

(preferencial); 

- Conhecimentos de Inglês; 

- Apresentação cuidada; 

- Experiência profissional em restauração selectiva e com serviço de 

qualidade; 

- Boas competências de comunicação e de relacionamento 

 interpessoal; 

- Orientação para o contacto com clientes; 

- Dinamismo e proactividade 

 

Ver Oferta de Emprego: http://www.net- 

empregos.com/5654075/empregado-a-de-mesa-e-bar-viana-do- 

castelo-cabedelo/#.XEySxVz7TIU#ixzz5djamQia5 

www.net-empregos.com - O maior site português de ofertas de 

 emprego 

 

Empregado de mesa e bar

https://www.iefp.pt/ofertas-emprego?item=588810042&registo=0


 

Cozinheiro para full-time ou estágio profissional 

Baluarte Bar Monção 

 

 

Somos uma equipa jovem e dinâmica que necessita de 

preencher uma vaga na cozinha. 

A nossa carta é à base de snacks e petiscos e muito simples de 

elaborar. 

Temos duas folgas semanais para te oferecer e oito horas de 

trabalho diárias. 

 

Não necessitamos que sejas chefe de cozinha, apenas que 

tenhas vontade de aprender. 

 

 

Ver Oferta de Emprego: http://www.net- 

empregos.com/5666117/cozinheiro-a-para-full-time-ou- 

estagio-profissional/#.XEya61z7TIU#ixzz5djiwFKGE 

www.net-empregos.com - O maior site português de ofertas 

de emprego 

Cozinheiro 

https://www.iefp.pt/ofertas-emprego?item=588811303&registo=0


Local: Viana do Castelo - Cabedelo 

 

Precisa-se cozinheiro(a) de 2ª para unidade hoteleira situada no 

Cabedelo. 

 

Descrição da Função: 

Preparação e confeção de refeições; 

Gestão de stocks e recursos; 

Cumprir com as normas de higiene e segurança no trabalho. 

 

Requisitos: 

Bons conhecimentos de HACCP; 

Aptidão para um serviço distinto e requintado, fortemente 

orientado para o cliente; 

Com facilidade de comunicação, capacidade de iniciativa e 

responsabilidade; 

Forte apetência profissional para o trabalho em equipa e por 

objetivos; 

Flexível, organizado e com apresentação cuidada; 

Disponibilidade total de horários e trabalho por turnos 

 

Oferecemos: 

- Contrato de Trabalho; 

- 2 dias de folga seguidos; 

- Possibilidade de alojamento. 

 

 

Ver Oferta de Emprego: http://www.net- 

empregos.com/5289631/cozinheiro-a-de-2-viana-do-castelo- 

cabedelo/#.XB0L4Vz7TIU#ixzz5aKmjP300 

www.net-empregos.com - O maior site português de ofertas de 

emprego 

Cozinheiro de 2ª

https://www.iefp.pt/ofertas-emprego?item=588811303&registo=0
https://www.iefp.pt/ofertas-emprego?item=588811303&registo=0


Cozinheiro para Pousada de Valença m/f - S. Teotónio 

 

Requisitos: 

 

- Experiência comprovada na função; 

- Orientação para o serviço a cliente; 

- Boas capacidades de comunicação; 

- Forte espírito de equipa; 

- Atitude positiva. 

 

 

Ver Oferta de Emprego: 

http://www.netempregos.com/5668113/cozinheiro-para- 

pousada-de-valenca-m-f-s- 

teotonio/#.XEyeRlz7TIU#ixzz5djmXIvQg 

www.net-empregos.com - O maior site português de ofertas de 

emprego 

Cozinheiro

https://www.iefp.pt/ofertas-emprego?item=588811303&registo=0
https://www.iefp.pt/ofertas-emprego?item=588811303&registo=0


Formadores - Conduzir e operar com 
o trator em segurança

Viana do Castelo 

 

 A EVOLUIR,LDA. (entidade certificada pela DGERT) é uma 

empresa que atua de norte a sul do país em diferentes áreas de 

educação e formação e, encontra-se neste momento, a recrutar 

formadores na área da MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA. 

 

PERFIL DO(A) FORMADOR(A): 

> Habilitações Académicas 

- Superior ou igual ao nível 4 ou equivalente na área das ciências 

agrárias 

> Habilitação Profissional e/ou Experiência Profissional 

- Curso Base de Mecanização Agrícola(BMA) ou equivalente, 

homologado pelo Ministério da Agricultura; 

OU 

- Curso “Conduzir e Operar o Trator em Segurança” (COTS- 

Técnicos) e curso de “Mecanização Básica e Condução de 

Veículos Agrícolas das categorias II ou III” (MBCVA), 

homologado pelo Ministério da Agricultura; 

OU 

- Curso “Conduzir e Operar com o Trator em Segurança” (COTS- 

Técnicos), apenas para quem for detentor de habilitações 

literárias de nível 5 ou superior; 

> Habilitações Pedagógicas 

- Certificado de Competências Pedagógicas (ou ex-CAP). 

 

CONDIÇÕES: 

- Regime de Prestação de Serviços 

 

Ver Oferta de Emprego: http://www.net- 

empregos.com/5611446/formadores-conduzir-e-operar-com-o- 

trator-em-seguranca-cots-viana-do- 

castelo/#.XEyiUlz7TIU#ixzz5djqipzeI 

www.net-empregos.com - O maior site português de ofertas de 

emprego 

http://www.iefp.pt/ofertas-emprego?item=588815880&registo=0


A ManpowerGroup recruta para prestigiada empresa cliente 

em Riba d'Ave: 

 

Precisa-se de Jardineiro (m/f) 

 

Terá como principais responsabilidades: 

- Execução de tarefas no ramo da jardinagem. 

 

Perfil: 

- Experiência na função; 

- Experiência na manutenção de jardins; 

- Carta de condução (obrigatório); 

- Experiência nos equipamentos e máquinas de jardinagem; 

- Pontualidade e responsabilidade. 

 

Oferta: 

- Contrato de trabalho; 

- Projeto de continuidade; 

- Remuneração de acordo com função + subsídio de 

alimentação. 

 

Local de trabalho: Riba d'Ave 

 

Ver Oferta de Emprego: http://www.net- 

empregos.com/5650605/jardineiro-m-f-riba-d- 

ave/#.XEymsFz7TIU#ixzz5dk6JjH97 

www.net-empregos.com - O maior site português de ofertas de 

emprego 

J a r d i n e i r o  m / f

http://www.iefp.pt/ofertas-emprego?item=588815880&registo=0

