Colaborador de Restauração
Funções a desempenhar:
Atendimento ao cliente; Registo e trabalho em caixa;
Na cozinha ao nível da preparação e confeção de
alimentos; Receciona, organiza e repõe os produtos
para venda e consumo; Limpeza, arrumação e
manutenção das instalações e equipamentos;
Cumprimento das normas de higiene e segurança no
trabalho.
Requisitos:
- 12º Ano preferencialmente;
- Valoriza-se experiência e/ou formação na área de
Restauração, Hotelaria, Turismo e/ou Retalho e
atendimento ao público;
Aptidões:
Excelente capacidade de comunicação e relação
interpessoal; Iniciativa, autonomia, flexibilidade,
dinamismo e responsabilidade; Vontade de aprender.
Os interessados devem contactar o GIP do Município de
Ponte de Lima.
Contactos
Gabinete de Inserção Profissional - Município de Ponte
de Lima
(+351) 258 240 205 | gip@cm-pontedelima.pt

Fábrica de Chocolate recruta
Colaborador de
Cozinha/Pastelaria

Fatores preferenciais de seleção (não exclusivos)
- Formação na área
- Experiência
- Gosto por trabalhos em chocolate
- Motivação para trabalho em equipa
- Dinamismo / Pro-atividade / Rigor

Rua Gontim 70, 4900-474 Viana do Castelo, Portugal

Cozinheiro 1ª,2ª,3ª (M/F) Viana do Castelo
A empresa "A Temporária-ETT, Lda." está em processo
de recrutamento para prestigiada empresa cliente:
Descrição da Função:
-Preparação e confeção de refeições seguindo o padrão
de qualidade e rigor,
-Coordenar as atividades relacionadas no preparo das
refeições e acompanhar a evolução dos cozinhados,
Requisitos para a função:
-Com experiência profissional preferencialmente em
refeitórios;
-Conhecimentos técnicos sobre os alimentos e paladar
apurado;
-Forte sentido de responsabilidade, autonomia e
proatividade;
-Capacidade de trabalho e organização;
-Gestão e coordenação da equipa;
-Gosto pela profissão;
-Disponibilidade imediata;
-Disponibilidade para trabalhar em horário
diurno/noturno;
Oferecemos:
- Contrato de trabalho;
- Vencimento compatível com a função;
- Possibilidade de integração em empresa sólida e com
grande prestígio.
Ver Oferta de Emprego: http://www.netempregos.com/5568563/cozinheiro-1-2-3-m-f-viana-docastelo/#.XO1L59JKgnQ#ixzz5pEQHfwyX

Cozinheira (M/F) - Ponte de
Lima
A empresa "A Temporária-ETT, Lda." está em processo
de recrutamento para prestigiada empresa cliente:
Horário: 40h/semanais (9h - 21h)
Descrição da Função:
-Preparação e confeção de refeições seguindo o padrão
de qualidade e rigor
- Coordenar as atividades relacionadas no preparo das
refeições e acompanhar a evolução dos cozinhados
Requisitos para a função:
-Com experiência profissional preferencialmente em
refeitórios;
-Conhecimentos técnicos sobre os alimentos e paladar
apurado;
-Forte sentido de responsabilidade, autonomia e
proatividade;
-Capacidade de trabalho e organização;
-Gosto pela profissão;
-Disponibilidade imediata.
Horário:
- Trabalhar 2 dias, ter 2 folgas (9h - 21h);
Oferecemos:
- Contrato de trabalho;
- Vencimento compatível com a função;
- Possibilidade de integração em empresa com grande
prestígio.
Ver Oferta de Emprego: http://www.netempregos.com/5753068/cozinheira-m-f-ponte-delima/#.XO1NgdJKgnQ#ixzz5pERdA8zl
www.net-empregos.com - O maior site português de
ofertas de emprego

Empregados de Mesa (M/F) para
Restaurante - Viana do Castelo
• Colaborar na arrumação e configuração da sala e bar;
• Executar quaisquer serviços preparatórios no bar e
sala;
• Atendimento ao cliente e serviço de mesa;
• Registar informaticamente os pedidos e o seu
encaminhamento para a cozinha;
• Colaborar na limpeza e manutenção da área de
trabalho.
Perfil Pretendido:
• Formação na área da hotelaria/restauração;
• Experiência relevante para a função;
• Gosto por enologia;
• Fluência na língua portuguesa e inglesa (fator
eliminatório);
• Domínio de uma terceira língua estrangeira
(preferencial);
• Dinamismo, proatividade e resistência ao stress;
• Apresentação cuidada;
• Elevada capacidade de comunicação;
• Forte sentido de responsabilidade e compromisso;
• Capacidade de organização e espírito de equipa;
• Orientação para o cliente;
Oferecemos:
• Vencimento compatível com a função;
• Integração num projecto novo com equipa jovem;

Ver Oferta de Emprego: http://www.netempregos.com/5831750/empregados-de-mesa-m-f-pararestaurante-viana-docastelo/#.XO1OztJKgnQ#ixzz5pETDBiug
www.net-empregos.com

Empregado/a de Mesa e Bar Viana do Castelo - Cabedelo
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.netempregos.com/5654075/empregado-a-de-mesa-e-barviana-do-castelocabedelo/#.XO1Qq9JKgnQ#ixzz5pEV5qznI
www.net-empregos.com

Jardineiro (M/F) para
zona de Vila Nova de
Cerveira

Leader empresa de trabalho temporário recruta
Jardineiro (M/F) para prestigiada empresa cliente em
Vila Nova de Cerveira:
Requisitos:
– Experiência na área;
– Experiência na com máquinas de jardinagem;
– Disponibilidade imediata;
- Flexibilidade de horário;
- Assíduo e pontual;
- Sentido de responsabilidade e dinamismo.

Oferecemos:
- Salário base;
- Subsídio de alimentação.
Ver Oferta de Emprego: http://www.netempregos.com/5894020/leader-ett-recruta-jardineirom-f-para-zona-de-vila-nova-decerveira/#.XO1R5NJKgnQ#ixzz5pEWMrVgm
www.net-empregos.com - O maior site português de
ofertas de emprego

Caseiros
Mirandela

REQUISITOS
- Experiência mínima de um ano como caseiros
(exigem-se referências);
- Valorizam-se experiência em serviço doméstico,
conhecimentos em agricultura, manutenção de
jardim;
- Carta de condução e viatura própria (fator
eliminatório);
-Trabalho de equipa entre os caseiros;
- Aceitam-se filhos dependentes;
- Disponibilidade para início de funções em Abril;
- Responsáveis, com disponibilidade e apresentação
cuidada.
OFERECEMOS
- Folgas: uma folga semanal;
- Remuneração liquida do casal: 1200€, com todos os
benefícios previstos na Lei;
- Alojamento para o casal e para os filhos.

Ver Oferta de Emprego: http://www.netempregos.com/5863577/casal-de-caseiros-m-fmirandela/#.XK_FQphKjIU#ixzz5kpXhQeR7
www.net-empregos.com - O maior site português de
ofertas de emprego

Indiferenciado Agricultura

Precisa-se trabalhadores para apanha de frutos
vermelhos. Meses Junho e Julho (durante a semana).
Manhãs ou tardes.
Local de trabalho - Amares.
Sem alojamento.
Ver Oferta de Emprego: http://www.netempregos.com/5966910/indiferenciadoagricultura/#.XO1SudJKgnQ#ixzz5pEXHBhX1
www.net-empregos.com - O maior site português de
ofertas de emprego

Supervisor de
Produção(M/F) Agricultura - Zona
Melides - Urgente!!!
Requisitos:
- Disponibilidade imediata;
- Experiência profissional na área agrícola (mínimo 2
anos) - OBRIGATÓRIO;
- Experiência em gestão de equipas - preferencial;
- Flexibilidade de horários;
- Conhecimentos de armazém, organização de stocks,
preparação de encomendas;
- Bons conhecimentos informáticos;
- Domínio do Microsoft Excel;
- Residência na zona ou arredores (Obrigatório);
- Transporte próprio;
- Responsabilidade, pro-atividade e autonomia.
Oferta:
- Contrato de Trabalho direto com o cliente final;
- Vencimento adequado à função
- Possibilidade de evolução mediante desempenho
profissional.
Ver Oferta de Emprego: http://www.netempregos.com/5951710/supervisor-de-producao-m-fagricultura-zona-melidesurgente/#.XO1Tb9JKgnQ#ixzz5pEYIPloN
www.net-empregos.com - O maior site português de
ofertas de emprego

Trabalhadores
Agrícolas (m/f)
Viana do Castelo

Empresa do setor agrícola procura candidatos com as
seguintes características:
Disponibilidade imediata e total;
Disponibilidade de horários;
Responsáveis, assíduos e pontuais;
Gosto pela agricultura;
Com ou sem experiência.

Ver Oferta de Emprego: http://www.netempregos.com/5943260/trabalhadores-agricolas-mf/#.XO1UMNJKgnQ#ixzz5pEYmfLaA
www.net-empregos.com - O maior site português de
ofertas de emprego

Tratador de cavalos
Arruda dos vinhos

Procuramos tratador de cavalos + groom com
experiência em cavalos ou gado para integrar equipa
dinâmica e com espirito de cooperação.
1 dia de folga.

Ver Oferta de Emprego: http://www.netempregos.com/5909227/tratador-de-cavalos-arrudados-vinhos/#.XO1fZ9JKgnQ#ixzz5pElyNjyK
www.net-empregos.com - O maior site português de
ofertas de emprego

