Empregado de
Confeitaria (m/f)
Marca centenária na área na Confeitaria e
Pastelaria, fortemente consolidada no mercado e
em fase de expansão, pretende recrutar para a
sua Loja do Norte Shopping Empregada de Balcão
(m/f).
Principais Funções:
Colaborar no desenvolvimento de um serviço de
atendimento fortemente orientado para o cliente e
que prime pela excelência;
Gerir e manusear os produtos a comercializar de
acordo com as normas e procedimentos internos;
Outras tarefas inerentes à função e ao bom
funcionamento do espaço.
Requisitos:
Apresentação cuidada;
Forte orientação para o Cliente e superação das
suas expetativas;
Boa capacidade de comunicação e de criação de
relacionamento interpessoal;
Gosto e facilidade no trabalho em equipa;
Dinamismo e proatividade;
Sentido de responsabilidade e organização.
Local de trabalho: Norte Shopping
Ver Oferta de Emprego: http://www.netempregos.com/6320516/empregada-de-balcaoconfeitaria-norte-shopping/
#.XZdZ79JKjcs#ixzz61Odmo2v1

Cozinheiro/a
O Hotel Internacional Porto está a recrutar
um cozinheiro para o seu departamento de F&B.
Requisitos:
Experiência e formação em Hotelaria
Disponibilidade horária
Conhecimentos de Cozinha Portuguesa
Conhecimentos de HACCP
Responsável, dedicado e ambicioso

Contrato de Trabalho
Todas as regalias em vigor na empresa
Bom ambiente de trabalho
Integração em grupo Hoteleiro sólido e em
crescimento
Ver Oferta de Emprego: http://www.netempregos.com/5820223/cozinheiro-principalpara-hotel-porto-mf/#.XZdXf9JKjcs#ixzz61Ob9biB1

Empregado de
refeitório (m/f)
A empresa "A Temporária-ETT, Lda." está em processo
de recrutamento para prestigiada empresa cliente no
setor da restauração coletiva
Função: Empregada de Refeitório (M/F)
Local de Trabalho: Valença do Minho,
Horário rotativo 2/2 das 10h00 às 22h25;
Descrição da Função:
Proceder à disposição, distribuição e higienização do
refeitório;
Empacotamento e disposição de todos os utensílios e
géneros necessários ao serviço;
Receção e emissão de senhas de refeição e extrasAssegurar que os locais de confeção estejam
conforme as normas de higiene em vigor na empresa.
Requisitos para a função:
Preferencialmente experiência anterior como
ajudante de cozinha/ empregado de refeitório;
Forte sentido de responsabilidade, autonomia e
proatividade.
Capacidade de trabalho em equipa:
Gosto pela profissão;
Carta de condução;
Disponibilidade imediata.
Ofertas:
Contrato de trabalho
Vencimento compatível com a função
Possibilidade de integração em empresa com grande
prestígio.
Ver Oferta de Emprego:
http://www.net-empregos.com/6309036/empregadode-refeitorio-m-f-valenca-dominho/#.XZdfddJKjcs#ixzz61Ojiv1Yn

Gestores de Turno de
Restauração (m/f)
A Ibersol é um Grupo Multimarca com
implantação ibérica e em países de língua
portuguesa, que se posiciona no negócio da
alimentação organizada. Estando em fase de
crescimento, a Pizza Hut necessita de reforçar as
suas equipas.
Para o restaurante em Viana do Castelo,
procuram candidatos que apreciem trabalhar num
ambiente dinâmico e multicultural e que sejam
capazes de assumir as seguintes responsabilidades:
Liderança operacional da equipa;
Planeamento e gestão dos stocks
Interação com clientes, garantindo a sua
satisfação;
Antecipação e resolução de eventuais conflitos;
Garantir a verificação e registos HACCP.
Requisitos:
Forte sentido de responsabilidade e organização;
Orientação para o cliente e resultados;
Gosto pela restauração moderna;
Formação especializada na área alimentar,
hotelaria ou similar (preferencial);
Experiência em função similar (preferencial);
Disponibilidade para trabalhar por turnos, aos
fins-de-semana e feriados;
Ver Oferta de Emprego:
http://www.net-empregos.com/5337076/pizzahut-admite-gestores-de-turno-de-restauracao-m-fviana-do-castelo/#.XaCWKNJKjcs#ixzz623bKJi2g

Empregados de Mesa

Monte Prado Hotel & Spa está em fase
de recrutamento para empregados de mesa com
ou sem experiência.
Requisitos Principais:
Boas competências de comunicação;
Disponibilidade horária para turnos rotativos.
Ofertas:
Integração em sólido grupo empresarial em
forte expansão nacional e internacional;
Remuneração acima da média;
Oferta de alojamento e alimentação.
Ver Oferta de Emprego:
http://www.net-empregos.com/6261357/monteprado-hotel-empregados-demesa/#.XaCZHdJKjcs#ixzz623eTrN2O

Colaborador/a para
Restauração
Prazer da Natureza Resort & Spa está a recrutar:
Empregado de mesa.
Os interessados devem enviar Curriculum Vitae.
Para mais informações contactar: 258 724 414.
Ver Oferta de Emprego:
http://www.net-empregos.com/6278872/
colaborador-a-para-restauracao/
#.XaZAJtJKit8#ixzz62SjNij6hwww.netempregos.com - O maior site português de ofertas
de emprego

Empregado (m/f) de balcão
para café
Empresa sediada em Ponte de Lima encontrase a recrutar empregado de balcão para café.
Requisitos:
Disponibilidade imediata;
Flexibilidade de Horários;
Atitude positiva;
Boa apresentação pessoal;
Boas capacidades de comunicação;
Orientação para o serviço a cliente;
Bons conhecimentos técnicos inerentes à
função;
Experiência em Hotelaria e serviço de
Cafetaria valorizada;
Forte sentido de responsabilidade e de
equipa;
Ofertas:
Bom ambiente trabalho;
Integração em sólido Grupo Empresarial;

Ver Oferta de Emprego:
http://www.netempregos.com/6235143/empregado-m-f-debalcao-para-cafe-em-ponte-delima/#.XaCaiNJKjcs#ixzz623fzuA28

Funcionário/a de Mesa
Procura-se empregado/a de mesa
para restaurante
Requisitos:
Polivalência
Simpatia
Dinamismo
Facilidade na comunicação e relacionamento
interpessoal
Sentido de responsabilidade
Disponibilidade para horários
Conhecimento na área de restauração
Oferta:
Disponibilização de fardas,
Vencimento a cima da média;
Contrato de trabalho;
Refeições no local;
Possibilidade de estadia.
Ver Oferta de Emprego:
http://www.netempregos.com/6242616/funcionario-a-demesas/#.XaZFG9JKit8#ixzz62SoO2k7q

Operador de loja Campocheio
Habilitações
12º Ano ou Equivalente
Funções
Atendimento a clientes;
Reposição e organização de stocks;
Operador de caixa;
Receção de mercadorias;
Implementação de estratégias de promoção de
vendas;
Responsável de secção.
Perfil
Boa capacidade de comunicação;
Altamente motivada e ambição para integrar
uma equipa e um projecto em crescimento;
Orientação para o cliente e interesse pela área
comercial;
Pessoa ágil e com capacidade de gerir conflitos;
Pessoa ambiciosa com pretensões de fazer uma
carreira a longo prazo na nossa empresa;
Disponibilidade horária total e/ou trabalho em
turnos;
Forte afinidade com a área agricola;
Disponibilidade total e imediata.
Factores Preferênciais
2 anos de experiência em função igual ou similar;
Valoriza-se conhecimento de produtos
comerciais fitofarmacêuticos, afinidade e
experiência prática na área agrícola e gestão de
stocks;
Experiência na área de vendas e contacto directo
com o cliente.
Ver oferta no facebook da Campocheio

Operadores de armazém para loja
Habilitações
12º Ano ou Equivalente
Funções:
Manutenção de armazém;
Recepção de mercadorias;
Preparação de mercadorias para entrega a clientes
com carros pesados;
Atendimento a Clientes;
Reposição e organização de stocks.
Perfil
Boa capacidade de comunicação;
Altamente motivada e ambição para integrar uma
equipa e um projecto em crescimento;
Orientação para o cliente e interesse pela área
comercial;
Pessoa ágil e com capacidade de gerir conflitos;
Pessoa ambiciosa com pretensões de fazer uma
carreira a longo prazo;
Disponibilidade horária total e/ou trabalho em
turnos;
Forte afinidafe com a área agrícola;
Disponibilidade total e imediata.
Fatores Preferenciais
Carta de Pesados de Mercadorias;
Experiência minima de 2 anos em motorista de
pesados de mercadorias;
Experiência na área de vendas e contacto directo com
o cliente.
Ver oferta no facebook da Campocheio

Operadores de armazém para
loja
Habilitações
12º Ano ou Equivalente
Funções:
Manutenção de armazém;
Recepção de mercadorias;
Preparação de mercadorias para entrega a clientes
com carros pesados;
Atendimento a Clientes;
Reposição e organização de stocks.
Perfil:
Boa capacidade de comunicação;
Altamente motivada e ambição para integrar uma
equipa e um projecto em crescimento;
Orientação para o cliente e interesse pela área
comercial;
Pessoa ágil e com capacidade de gerir conflitos;
Pessoa ambiciosa com pretensões de fazer uma
carreira a longo prazo;
Disponibilidade horária total e/ou trabalho em
turnos;
Forte afinidafe com a área agrícola;
Disponibilidade total e imediata.
Fatores Preferenciais
Carta de Pesados de Mercadorias;
Experiência minima de 2 anos em motorista de
pesados de mercadorias;

Trabalhador Agrícola
Pretende-se trabalhador agrícola para a empresa
Verde Contemporâneo (Viana do Castelo),
com carta de tratorista e aplicador de produtos
sanitários.
Requisitos:
pelo menos 10 anos de experiência comprovada
em cultura de mirtitilo.
Ver Oferta de Emprego: http://www.netempregos.com/6307223/trabalhador-agricola-mf/#.XaeL4OZKit8#ixzz62YTEKvsC

Jardineiro (m/f)
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.
Oferta:
Salário base;
Subsídio de alimentação.
Ver Oferta de Emprego:
http://www.net-empregos.com/5894020/leaderett-recruta-jardineiro-m-f-para-zona-de-vilanova-de-cerveira/
#.XaeNKuZKit8#ixzz62YUocfUI

Tratador de Cavalos e Animais
A equipa de Recrutamento e Seleção da Multitrab está
neste momento a recrutar para empresa cliente na zona
de Sintra: Tratador de cavalos/animais
Perfil:
Total à vontade a montar cavalos (fator
eliminatório);
Experiência com animais de quinta (fator
preferencial);
Dinamismo e espírito de equipa;
Capacidade de comunicação e relacionamento
interpessoal;
Disponibilidade para trabalhar aos fins-de-semana e
feriados;
Disponibilidade para integração imediata/ em breve.
Função:
Maneio, limpeza e alimentação de equinos e outros
animais;
Condução de passeios a cavalo e passeios de charret;
Limpeza de espaços.
Condições:
Contrato de Trabalho;
Vencimento base mensal;
Abono para Falhas;
Subsídio de Alimentação;
Subsídios de Férias e Natal;
Contribuições patronais para a Segurança Social
Seguro de Acidentes de Trabalho.
MULTITRAB Recursos Humanos* Trabalho
Temporário* Outsourcing Alvará do IEFP n. 820

