Cozinheiro (M/F)

Cozinheira/o
para restaurante em Ponte de
Lima .
Quem estiver interessado, deve
enviar mensagem para
caf.rae.eqavet@eppl.pt,
solicitando o email para onde
devem enviar a intenção de se
candidatarem a este posto de
trabalho.

Ver Oferta de Emprego em
http://www.net-empregos.com
/6564107/cozinheiro-m f/
#.XiHFIU_7Tcs#ixzz6BIYT0mPC

Ajudante de Cozinha
(M/F)
Precisa-se, para entrada imediata,
de ajudante de cozinha com
experiência e residente na área
de Viana do Castelo.
Requisitos:
Disponibilidade para
trabalhar por turnos .
Capacidade para trabalhar em
equipa e bom relacionamento
interpessoal.
Oferece-se
Vencimento compatível com a
experiência.
Possibilidade de progressão na
carreira
Ver Oferta de Emprego em
http://www.netempregos.com/6559345/ajudante
-a-de-cozinhaurgente/#.XiB41H_7St8#ixzz6BC
nYX0y8

Cozinheiro 2ª (M/F)
A Trivalor, SGPS, S.A., holding de capital nacional,
que atua no segmento de Business & Facility
Services, encontra-se a recrutar, para a empresa
Gertal, cozinheiro de 2ª (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.
Preparar e confecionar refeições, em função da
ementa estabelecida.
Fazer o empratamento e guarnição dos refeições
confecionadas.
Colaborar na limpeza da cozinha, dos utensílios e
demais equipamentos
Promover e cumprir com as normas
de higiene e segurança no trabalho
Horário : Segunda a sexta, das 16h às 21h30.
Condições:
Entrada imediata;
Possibilidade de progressão na empresa;
Contrato de trabalho.
Apenas serão consideradas as candidaturas
submetidas no Portal de Recrutamento da Trivalor
em https://recrutamento.trivalor.pt/

Cozinheiro (M/F)
Localizado em Vila Nova de Cerveira,
o Restaurante Dom Júlio (antigo Braseirão do
Minho) é já uma referência na restauração do
Alto Minho.
Depois de uma remodelação de todo o
edifício, recrutam-se agora cozinheiros com
disponibilidade imediata.
É disponibilizado alojamento para candidatos
fora da área de residência.
Requisitos:
• Disponibilidade para trabalhar em full-time
• Habilitações ao nível do ensino profissional
de cozinha
• Preferência por experiência na área
• Saber trabalhar em equipa
• Sentido de responsabilidade
Enviar CV de cadidatura para
economato@domjulio.com
Ver Oferta de Emprego em
http://www.net-empregos.com/6547794
/cozinheiro-m-f/#.XiB5B3_7St8
#ixzz6BCrYaDRd

Cozinheiro (M/F)
Pousada de Valença - São Teotónio
recruta Cozinheiro (m/f).
Requisitos:
- Experiência comprovada na função;
- Orientação para o serviço a cliente;
- Boa capacidade de comunicação;
- Forte espírito de equipa;
- Atitude positiva.
Os candidatos que se identifiquem com a
função e perfil descritos, devem
encaminhar o CV para o email
recepcao@pousadavalenca.pt

Ver Oferta de Emprego em http://
www.net-empregos.com/6527062/
cozinheiro-para-pousada-de-valenca-m-f
-s-teotonio/
#.XiB9XX_7St8#ixzz6BCsSdU3V

Cozinheiro (M/F)
Ajudante de Cozinha
O Restaurante Encanada, em Ponte de
Lima, procura cozinheiro/a e ajudante
de cozinha!
Boas condições de trabalho, ordenado
acima da média e desafios diários.

Candidaturas pelo facebook:
https://www.facebook.com
/411909415492890/posts
/3175155492501588/

Empregado de mesa/bar
Restaurante, situado em unidade hoteleira (Feel
Viana), pretende contratar empregado de mesa/bar
Descrição da Função:
Realizar o atendimento personalizado aos
clientes com atenção ao detalhe;
Proceder à anotação dos pedidos, podendo
aconselhar o cliente nas suas escolhas;
Assegurar a preparação das mesas e participar na
arrumação e limpeza dos locais;
Transmitir os pedidos à cozinha e assegurar
a distribuição dos pratos ao cliente.
Requisitos:
Habilitações ao nível do ensino superior
(preferencial);
Conhecimentos de Inglês;
Apresentação cuidada;
Experiência profissional em restauração seletiva e
com serviço de qualidade;
Boas competências de comunicação e de
relacionamento interpessoal;
Orientação para o contacto com clientes;
Dinamismo e proactividade

Ver Oferta de Emprego em http://www.netempregos.com/6519086/empregado-a-de-mesa-ebar-viana-do-castelocabedelo/#.XiBQGX_7St8#ixzz6BC5riVBb

Empregado de mesa/bar
As Cafetarias BAGGA são um novo conceito no mercado
da restauração de Cafetaria/Pastelaria, Padaria e Easy
Food.
Para integrar a equipa da BAGGA, em Monção,
procuramos: Responsável de Cafetaria, que consiga
orientar uma Equipa de Sucesso!
Responsabilidades:
Assegurar a gestão da cafetaria e/ou coordenação
operacional da Equipa;
Garantir a realização dos procedimentos necessários ao
bom funcionamento do estabelecimento, qualidade do
serviço, assegurando um atendimento de excelência ao
cliente.
Requisitos:
Gosto e afinidade pela área da restauração e cafetaria;
Preferencialmente, com experiência profissional nesta
área;
Orientação para gestão de Equipas e competências de
liderança;
Boa comunicação e sentido de excelência nas técnicas
de venda;
Orientação para os objetivos e resultados;
Conhecimentos de ferramentas Office e Winrest
(preferencial);
Formação técnico profissional na área da
restauração/hotelaria (preferencial);
12º Ano de escolaridade.
Ver Oferta de Emprego em http://www.netempregos.com/6575176/responsavel-de-cafetaria-m-fbagga-moncao/#.XiHFMk_7Tcs#ixzz6BIYZJxYg

Chefe de Mesa / Bar
O Hotel Meira, unidade familiar de 4 estrelas com mais de 80
anos e situado em Vila Praia de Âncora, procura CHEFE DE
MESA/BAR (M/F) para incorporar a equipa do seu
Restaurante.
Descrição da função:
Atendimento ao cliente;
Dirigir, coordenar e supervisionar as atividades e
operações diárias, garantindo a qualidade dos serviços e o
cumprimento dos respetivos objetivos e regras de
funcionamento.
Organizar e coordenar a equipa de colaboradores,
articulando os serviços de mesa com o de cozinha;
Acompanhar e analisar a gestão operacional
do Restaurante e Bar, efetuar a gestão de stocks e otimizar
as atividades de aprovisionamento inerentes aos
consumos destas áreas.
Requisitos:
Disponibilidade para horários rotativos;
Habilitações mínimas ao nível do Ensino Secundário
(preferencial se obtiver licenciatura);
Experiência profissional mínima de 2 anos em funções
simulares;
Conhecimentos de Inglês e informática na ótica
doutilizador;
Conhecimentos de HACCP;
Elevado sentido de responsabilidade e ética;
Elevada capacidade de organização, autonomia e rigor;
Elevada capacidade de relacionamento interpessoal e
comunicação;
Capacidade de liderança e gestão de equipas;
Disponibilidade imediata.
Oferece-se:
Integração em equipa jovem e em expansão;
Oportunidade de desenvolvimento e valorização
profissional;
Formação inicial e contínua
Vencimento compatível com a função.
Ver Oferta de Emprego em http://www.net-

Chefe de Mesa / Bar
O Hotel Fábrica do Chocolate está a
recrutar para integração na equipa de
F&B, um/a colaborador/a para sala.
Fatores preferenciais de seleção (não
exclusivos):
Formação e/ou experiência na área
são valorizados
Motivação para trabalho em
equipa
Dinamismo / Pro-atividade / Rigor
Disponibilidade imediata
Tipo de oferta:
Tempo Inteiro
Salário e horários: a combinar em
entrevista
Ver Oferta de Emprego em
http://www.netempregos.com/6545932/empregadoadmesa/#.XiB9L3_7St8#ixzz6BCsEPw
qy

Empregado de Balcão
Empresa sediada em Ponte de Lima encontra-se
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 discutidos pessoalmente.
Ver Oferta de Emprego em http://www.netempregos.com/6584185/empregado-m-f-debalcao-para-cafe-em-ponte-delima/#.XicroE_7St9#ixzz6BgWUSpY4

Jardineiro (M/F)

Empresa de trabalho temporário
recruta Jardineiro (M/F) para prestigiada
empresa em Vila Nova de Cerveira.

Requisitos:
Experiência na área;
Experiência com máquinas de jardinagem;
Disponibilidade imediata;
Flexibilidade de horário;
Assíduo e pontual;
Sentido de responsabilidade e dinamismo.

Oferecemos:
Salário base;
Subsídio de alimentação.

Ver oferta de emprego:
http://www.netempregos.com/5894020/leade
r-ett-recruta-jardineiro-m-f-para-zona-de-vilanova-de-cerveira/
XepzvoP7Tcs#ixzz67LD2FO

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
Tarefas inerentes à área agrícola
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

Assistente de Cultivo
Precisa-se de um(a) Assistente de cultivo.
Descrição da Função:
Fazer parte de todo o processo de cultivo;
Documentar com precisão as atividades de
cultivo, conforme definido pelos procedimentos
internos;
Comunicar problemas e conflitos;
Desempenhar outras tarefas conforme
indicado pelo(a) Responsável pela Germinação,
Cultivo e Flor.
Perfil do candidato
Ensino básico (9º ano);
Experiência na área, ou em funções
semelhantes, de pelo menos 1 ano;
Fortes competências de comunicação
em Francês ou Inglês;
Conhecimentos em horticultura ou agricultura;
Capacidade de seguir procedimentos escritos;
Disponibilidade imediata.
Localização: Vila Verde, Braga
Ver Oferta de Emprego em http://www.netempregos.com/6577936/assistente-de-cultivo-mf/#.XidEb0_7St8#ixzz6BgwAt95W

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

Ajudante de Monitor/Tratador
de Cavalos
O Centro Equestre de Santo
André precisa de
Ajudante de Monitor/Tratador
(com ou sem experiência).
Pretende-se uma pessoa:
proativa,
com gosto por cavalos e
com facilidade de comunicação
com o cliente.
Oferta de Emprego em
http://www.netempregos.com/6582604/ajudante
-de-monitor-tratador-com-ousemexperiencia/#.XidIWU_7St8#
ixzz6Bh0NntzTw

Tratador de Animais
A Synergie, empresa
Multinacional que atua na Gestão
Global de Recursos Humanos,
presente em 17 países com uma
rede de mais de 750 delegações,
recruta Tratador de Animais (M/F)
para prestigiada empresa cliente
em Fráguas, para as seguintes
funções:
Assegurar o tratamento de
animais;
Tarefas inerentes à função.
Requisitos:
Experiência prévia.
Oferta:
Salário Base
Subsídio de Alimentação

