
 

Precisa-se empregado de Balcão / Mesa. 

Para a Zona de Caminha. 

Com disponibilidade imediata. 

 

 

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

empregos.com/5549271/empregado-de-balcao- 

mesa/#.XB0JSlz7TIU#ixzz5aKk9wWTP 

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

 

Empregado de balcão/mesa

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. 

 

 

 

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


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=588811303&registo=0


 

A empresa "A Temporária-ETT, Lda." está em processo de 

recrutamento para prestigiada empresa cliente: 

 

Função: Cozinheiros 1ª(M/F) 

Local de Trabalho: 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.net- 

empregos.com/5200756/cozinheira-m-f- 

valenca/#.XB0LE1z7TIU#ixzz5aKlyDNRD 

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

emprego 

Cozinheiro (m/f)

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


A empresa "A Temporária-ETT, Lda." está em processo de 

recrutamento para prestigiada empresa cliente: 

 

Função: Cozinheiros 1ª 2ª 3ª (M/F) 

 

Local de Trabalho: Viana do Castelo 

 

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.net- 

empregos.com/5568563/cinheiro-1-2-3-m-f-viana-do- 

castelo/#.XB0Lelz7TIU#ixzz5aKmNlfuF 

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

emprego 

Cozinheiro 1ª, 2ª, 3ª (m/f) 

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


Formador(a) - Conduzir e operar com 
o trator em segurança

 

 

Viana do Castelo 

 

O Planeta Informático é uma entidade formadora certificada 

pela DGERT, que desde 1998 desenvolve a sua atividade 

exclusivamente no mercado da formação profissional, com 

incidência a nível nacional. 

 

Para o desenvolvimento de novas ações de formação que 

pretendemos iniciar estamos nesta fase a proceder ao 

recrutamento e seleção de formadores(as) externos(as) a 

contratar em regime de prestação de serviços para formação na 

área de Mecanização Agrícola. 

 

Pretendemos um(a) formador(a) para o(s) curso(s): 

- Conduzir e Operar com o Trator em Segurança. 

 

O/a(s) formador/a(s) a contratar deverão corresponder ao 

seguinte perfil: 

 

Habilitação Literárias 

- 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 da categorias II ou III' (MBCVA) homologado pelo 

Ministério da Agricultura 

 

OU 

 

 

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


- Curso 'Conduzir e operar o trator em segurança' 

(COTS-Técnicos), APENAS para quem for detentor 

de habilitação literária de nível cinco ou superior 

 

Habilitações Pedagógicas 

- CCP (ou ex-CAP) 

 

 

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

empregos.com/4714230/formadores-as-conduzir-e-operar- 

com-o-trator-em-seguranca-viana-do- 

castelo/#.XB0H4lz7TIU#ixzz5aKiil85P 

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

emprego 

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

