
Empregado de mesa  - Valença

 

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


 

Referência: 106/COR/44719/AF 

 

Empresa: 

"Elevamos as suas potencialidades" é o lema e o propósito do 

Grupo Multipessoal, promovendo diferentes oportunidades aos 

nossos colaboradores tendo em consideração a natureza e 

especificidade de cada área. 

 

Descrição: 

Multipessoal, empresa Portuguesa líder no setor dos Recursos 

Humanos, Cozinheiros, para Ponte de Lima 

 

 

Função: 

Confeção de sopas, refeições e sobremesas; 

Preparação de legumes, carne e peixe; 

Elaboração de ementas; 

Higienização do Refeitório. 

 

 

Requisitos: 

Experiência na área; 

Disponibilidade; 

 

Oferta: 

Oferece-se: 

- Contrato de trabalho; 

- Vencimento adequado à função; 

 

 

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

empregos.com/5751726/cozinheira- 

3/#.XH7Mc4j7TIU#ixzz5hKLLH7II 

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

emprego 

Cozinheira 3ª - Ponte Lima

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 - Valença

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


Cozinheiro de 1ª (m/f)  - Caminha

Precisa-se de cozinheiro(a) de 1.ª para unidade hoteleira 3 

estrelas situada em Caminha. 

 

Descrição sumária da função: 

Preparar e confeccionar refeições completas; 

Elaborar ou colaborar na produção das ementas; 

Recepcionar mercadorias, verificar o seu estado e acondicioná- 

las; 

Prestar serviço buffet e/ou à carta; 

Garantir e velar pela limpeza da cozinha, utensílios e 

instrumentos ao serviço; 

Executar outras tarefas conexas e necessárias ao bom 

funcionamento da cozinha, 

 

Requisitos: 

Experiência profissional comprovada na função no mínimo 2 

anos; 

Conhecimentos de HACCP; 

Conhecimentos de inglês (factor preferencial); 

Dinamismo e capacidade de trabalho; 

Responsabilidade e bom espirito de equipa; 

Flexibilidade de horário. 

 

Oferecemos: 

- Contrato de trabalho com possibilidade de integrar os quadros 

da empresa; 

- Vencimento mensal ilíquido de 750,00€ + Refeições em espécie 

- 40 Horas semanais (folga e meia) 

 

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

empregos.com/5704138/cozinheiro-de-1-m-f- 

caminha/#.XH7N6Yj7TIU#ixzz5hKMYppxI 

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

emprego 

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


Adecco Recursos Humanos encontra-se a recrutar Jardineiro 

(M/F) para empresa cliente sediada em Vila Nova de Cerveira. 

 

Descrição/Funções: 

- Experiência anterior em Jardinagem;   

- Construção de Jardins e manutenção de espaços verdes;   

- Assíduo, pontual e responsável;   

- Dinâmico, proativo e flexível;   

- Capacidade para criar e inovar;   

- Trabalho em equipa. 

 

Requisitos: 

- Responsabilidade; 

- Experiência na função. 

 

Oferece-se: 

- Contrato de trabalho; 

- Remuneração adequada à função. 

 

 

 

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

empregos.com/5724298/jardineiro-m- 

f/#.XH7O74j7TIU#ixzz5hKNdvp6A 

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

