Cozinheiro (a) de primeira
Hotel Feelviana
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.

Enviar CV para: recursoshumanos@feelviana.com

Cozinheiros (m/f)
Ponte Lima
Horário:
- 40h/semanais (9h - 21h);
- Trabalhar 2 dias, ter 2 folgas (9h - 21h)
Descrição da Função:
-Preparação e confeção de refeições seguindo
o padrão de qualidade e rigor
- Coordenar as atividades relacionadas no
preparodas 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.
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/#.XK-_0phKjIU#ixzz5kpRgncdS

Cozinheiro 1ª (m/f)
Vila Nova de Famalicão
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.
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/5200756/cozinheira-m-f-valenca/#.XK9TJhKjIU#ixzz5kpP4L0Ok
www.net-empregos.com - O maior site português de
ofertas de emprego

Cozinheiro (m/f)
Caminha

Competências:
- Experiência prévia em funções de cozinha,
como cozinheiro em hotelaria ou restauração
- Formação na área de cozinha (preferencial)
- Disponibilidade total e imediata para início
de funções
- Responsabilidade e bom espírito de equipa

Vencimento base de acordo com as funções a
desempenhar

Ver Oferta de Emprego: http://www.netempregos.com/5862651/labormarket-recrutacozinheiros-caminha/#.XK_B_5hKjIU#ixzz5kpTqQlzf
www.net-empregos.com - O maior site português de
ofertas de emprego

Empregado Mesa para Bar da
Piscina
Hotel Minho
Localizado em Vila Nova de Cerveira, o Hotel Minho
é já uma referência na hotelaria minhota.
Estamos à procura de candidatos para entrada
durante o mês de Junho para estágio ou contrato
de 3 meses. O trabalho será para realizar no bar da piscina
durante os meses de verão.
A pessoa a admitir terá como principais responsabilidades
assegurar e garantir a qualidade
de serviço, preparar e servir bebidas simples/compostas,
preparar pequenos snacks, cuidar
e manter toda a área de trabalho limpa e em perfeito estado
de funcionamento.
Requisitos do candidato:
•Formação académica mínima de 12ºAno com curso Técnicas
de Serviço de Restauração e Bebidas ou Gestão Hoteleira –
Restauração e Bebidas nível V (preferencial)
•Iniciativa e vontade de desenvolver competências na área de
bar
•Conhecimentos de Inglês
•Responsabilidade
•Gosto pelo atendimento e contacto com o cliente
•Bom relacionamento interpessoal
•Experiencia na área
Ver Oferta de Emprego: http://www.netempregos.com/5856645/empregado-mesa-para-bar-dapiscina/#.XLJBtOhKjIU#ixzz5l0bLjW9W
www.net-empregos.com

Empregado Mesa (m/f) para
Restaurante
Viana do Castelo
O Louro - Restaurante Gastronómico, em fase de abertura,
pretende reforçar a sua equipa com um empregado/a de mesa
(M/F).
Responsabilidades:
• 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-do-castelo/#.XLJHMehKjIU#ixzz5l0fBkZAp
www.net-empregos.com - O maior site português de ofertas de
emprego

Ajudante de
Jardineiro
Vila Nova de Cerveira

Jardins e limpezas Filipe
Empresa especializada na construção, manutenção e
tratamento de àreas verdes bem como em todo o tipo
de limpezas domésticas, industriais, comerciais entre
outras

Contacto:
Tel - 251 792 204
Email - jardinselimpezasfilipe@gmail.com

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

