Cozinheiro (M/F)
A CinEduca, Lda. pretende recrutar
profissionais com o perfil abaixo descrito:
Funções:
Auxiliar de cozinha em todas as tarefas
inerentes à função, colaborando na
confeção das refeições, na limpeza dos
espaços e noutras tarefas associadas.
Perfil:
Experiência em funções similares
(obrigatório);
Experiência em cantina escolar
(preferencial);
Gosto pelo trabalho na área;
Disponibilidade imediata;
Residência no concelho de Viana do
Castelo (fator eliminatório).
Oferece-se:
Contrato de trabalho a termo certo, até 30
de julho de 2020;
Vencimento compatível com a função.
Ver Oferta de Emprego: http://www.netempregos.com/6629171/ajudante-decozinha-mf/#.Xlkm2x_7Tcs#ixzz6FGBWTC4h

Ajudante de Cozinha
(M/F)
Restaurante Tasquinha da Praça
pretende recrutar para a equipa
de cozinha:
Ajudante de Cozinha - com ou
sem experiência.
Contacto no Local para mais
informações
Praça da Liberdade, Loja A6
4900-040 Viana do Castelo
Ver Oferta de Emprego: http://
www.net-empregos.com/
6595147/
ajudante-de-cozinha-m-f/
#.XlktEh_7Tcs#ixzz6FGI9xxCj

Cozinheiro (M/F)
A Trivalor, encontra-se a recrutar para a empresa Sinal
Mais, cozinheira (M/F) para a zona de Viana do Castelo :
Perfil:
Disponibilidade imediata;
Experiência na preparação de alimentos e elaboração
de refeições;
Capacidade para trabalhar em equipa;
Pontualidade e assiduidade;
Responsabilidade e profissionalismo;
Disponibilidade imediata.
Funções:
Efetuar a pré-preparação e armazenamento das
matérias primas utilizadas no serviço de cozinha,
assegurando o estado de conservação das mesmas.
Preparação e confeção de refeições, em função da
ementa estabelecida.
Empratamento e guarnição dos refeições
confecionadas.
Colaboração na limpeza da cozinha, dos utensílios e
demais equipamentos.
Promover e cumprir as normas de
higiene e segurança no trabalho.
Horário:- 22,5 h Semanais. Horário compreendido entre
as 17h00 e as 21h30 de Segunda a Sexta-Feira.
Condições:
Entrada Imediata;
Possibilidade de Progressão na empresa;
Contrato de trabalho.
Apenas serão consideradas as candidaturas submetidas
no Portal de Recrutamento da Trivalor
Ver Oferta de Emprego: http://www.netempregos.com/6645459/cozinheira-m-f-viana-docastelo-ds-2341/#.Xl2Atx_7St8#ixzz6FZTzHq2V

Empregado de mesa/balcão
O Louro - Restaurante Gastronómico 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;
• 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 projeto novo com equipa jovem;
Ver Oferta de Emprego: http://www.net-empregos.com/
6618795/
empregados-de-mesa-m-f-para-restaurante-viana-do-ca
stelo/#.XlkqTx_7Tcs#ixzz6FGFCpAUY

Empregado de mesa/balcão
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;
Valorizamos experiência em Hotelaria e
serviço de Cafetaria;
Forte sentido de responsabilidade e de equipa.
Oferecemos:
Bom ambiente trabalho;
Integração em sólido grupo empresarial;
Todas as condições referentes à
contratação.
(horários, contratos, vencimentos, folgas, etc)
serão discutidas pessoalmente.
Ver Oferta de Emprego: http://www.netempregos.com/6584185/empregado-m-f-debalcao-para-cafe-em-ponte-delima/#.Xl2E6R_7St8#ixzz6FZYT9VVA

Empregado 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.
Oferecemos:
Integração em sólido grupo
empresarial em forte expansão
nacional internacional;
Remuneração acima da média;
Oferta de alojamento e
alimentação.
Ver Oferta de
Emprego: http://www.netempregos.com/6663709/monteprado-hotel-empregados-de-mesaentradaimediata/#.Xlku8h_7Tcs#ixzz6FGK
B3QWO

Empregado de Balcão

Restaurante Tasquinha da Praça
pretende recrutar para a equipa:
Empregado de Balcão - com ou
sem experiência
Contacto no local para mais
informações - Praça da
Liberdade, Loja A6
4900-040 Viana do Castelo
Ver Oferta de Emprego: http://
www.net-empregos.com/
6595150/
empregado-de-balcao-m-f/
#.Xl2HOx_7St8#ixzz6FZax0ow
k

Empregado de Balcão

A Pastelaria Delícias do
Minho em Ponte de Lima
encontra-se a recrutar
funcionário.
Os interessados deverão
contactar o número:
258741575.

Operador Agrícola
Empresa que se dedica à produção de kiwis, com uma
superfície total de 10 ha, localizada em Donim,
Guimarães, procura jovem responsável
(com robustez física e psicológica) para
integrar os quadros da empresa.
A sua residência devera ser,
preferencialmente, no concelho de Guimarães ou
Póvoa de Lanhoso.
Funções a desempenhar:
operações culturais
(podas, intervenções em verde),;
aplicação de adubos foliares e
fitofármacos com recurso a trator+pulverizador
de turbina,monitorização da rega,;
preparação de soluções-mãe para fertirega;
outros trabalhos de manutenção do
pomar.
Procuramos um candidato que pretenda laborar na
empresa por umperíodo extenso, visto que a cultura d
o kiwi tem bastantesparticularidades é necessário
um longo período de formação
Contacto: 963580034

Operador/a Agrícola
A Eurofirms é uma empresa de Recursos
Humanos, gerida por valores onde as pessoas são
o centro de tudo, que se encontra a recrutar
Operador /a Agrícola para Famalicão.

Perfil:
Carta de Condução de trator;
Pessoa assídua e pontual;
Responsável.
Funções:
Alimentação de animais
Limpezas do espaço
Condutor de trator para funçoes diversas
Os interessados deverão ligar para o 253089271,
Eurofirms, Trabalho Temporário Lda.Alvará nº
712/13 de 17 de Julho.
Ver Oferta de Emprego em http://www.netempregos.com/6496702/operador-a-agricolafamalicao/#.XfFyy4P7St8#ixzz67qEyRA6q

Jardineiro (M/F)
Outono Pacato, encontra-se a recrutar
um Jardineiro (M/F) para trabalhar no
Parque da Devesa em V.N. de Famalicão
a part-time ou full-time.
Perfil
Experiência na função;
Formação na área;
Condições contratuais - Contrato de
trabalho.
Se reúne o perfil,
envie o seu curriculum
atualizado.
Ver Oferta de Emprego: http://
www.net-empregos.com/6650066/
jardineiro-com-experiencia-e-formacaoem-jardinagem-urgente/
#.Xl5_Ax_7St8#ixzz6FdtEM0kL

Jardineiro (M/F)
Precisa-se Jardineiro, com ou sem
experiência, para a zona do
Guimarães.
Requisitos:
Vontade de Aprender
Capacidade para trabalhar em
equipa
Dinamismo e elevado nível de
responsabilidade
Ver Oferta de Emprego: http://
www.net-empregos.com/6628896/
jardineiro-zona-braga/
#.Xl5_5B_7St8#ixzz6FduAoItz

Jardineiro (M/F)
A Verdelaurus - Espaços Verdes e Jardins,
sediada em Braga, pretende recrutar
jardineiro(a) para trabalho
de construção e manutenção de jardins, e outros
trabalhos agrícolas.
O candidato deverá ter gosto pelos trabalhos
nesta área, e por trabalhar ao ar livre.
Pretende-se
alguém responsável e dinâmico,
com boa apresentação,
capacidade para trabalhar em equipa ou
sozinho e ser assíduo e pontual,
Preferencialmente com alguma experiência,
Obrigatório ter carta de condução e veículo
próprio para se deslocar para a empresa.
Ver Oferta de Emprego: http://www.netempregos.com/6600850/jardineiro-a-parabraga/#.Xl6Afx_7St8#ixzz6FdusdDCx

Tratador de Cavalos
A Pony Club do Porto está à procura de
um(a) Tratador(a) de cavalos
Funções a desempenhar:
gerir a alimentação,
fazer camas e tratar, em geral, dos
animais;
manutenção dos espaços interiores e
exteriores do local;
outras tarefas conexas com as já
referidas.
Procuramos pessoas responsáveis,
empenhadas e, preferencialmente, com
experiência prévia na área de trabalho
em questão.
Condições oferecidas:
Contrato de trabalho;
Vencimento compatível com a
função a desempenhar e subsídio de
alimentação;
Residência gratuita e despesas
inerentes, com a possibilidade de
acolhermos um casal.

Tratador de Animais
A Salvação Associação, com
animais ( cães, gatos e cavalos),
necessita de tratador de animais
para tudo o que se relaciona com
animais
(limpezas,alimentação,tosquias
etc)., com ou sem experiência.
Pedem-se rigorosas referências.
É necessário gostar muito de
animais.
Salário mínimo mais prémios de
produção.
6 dias /semana.
Local de trabalho: S. João das
Lampas (entre Sintra e Ericeira)
Tlm- 927691825

Tratador de Animais
O Centro Hipico Dom Cavalo
oferece a jovens tratadores ou
cavaleiros responsáveis que
prcurem emprego ou enriquecer o
seu curriculo oportunidades de
emprego, com ou sem experiência.

Os interessados devem entram em
contacto através de :
DomCavalomc@gmail.com
ou
tlm: 917274549

