Cozinheiros (M/F)
A Trivalor, SGPS, S.A., holding de capital
nacional, que atua no segmento de Business
& Facility Services, encontra-se a recrutar
para uma das suas prestigiadas empresas,
Cozinheiros (M/F) para a Zona de Viana do
Castelo.
Funções :
Preparação e confeção de refeições;
Higienização do espaço de trabalho;
Arrumação dos produtos para utilização
na Cozinha;
Perfil:
Disponibilidade imediata;
Experiência na função;
Horário : Full-Time - das 07h00 ás 19h30 ou
08h00 às 20h30 ( trabalha dois dias seguidos,
folga dois dias).
Condições:
Entrada Imediata;
Possibilidade de Progressão na empresa;
Contrato de trabalho.
Os candidatos interessados na oferta,
deverão submeter a sua candidatura no
Portal de Recrutamento da
Trivalor: https://recrutamento.trivalor.pt/

Cozinheiro/a
Procuram-se candidatos para assumir as
funções de colaboradores (m/f) Full-Time e
Part-time para os Restaurantes Tomatino e
H3 Viana Estação.
Idade: mínima 18 anos
Perfil Pessoal
Orientado para o cliente
Simpático e com boa disposição
Comunicativo
Dinâmico e com iniciativa
Excelente apresentação e cuidado com a
imagem
Espírito de equipa e entreajuda
Confiante
Tolerante

Ver Oferta de Emprego: http://www.netempregos.com/5868432/colaboradores-fulltime-ou-part-time-vianaestacao/#.XepysYP7Tcs#ixzz67LBt1NhK

Chefes de Turno
Empresa de sucesso a operar no mercado
de Restauração, em Centros Comerciais,
pretende integrar nas suas equipas para a zona
de Viana do Castelo chefes de turno (m/f).

Requisitos e experiência em:
Gestão de Stocks
Gestão Operacional
Controlo da Qualidade do Produto e do
Serviço
Execução de Horários de Funcionários
Conhecimentos de HACCP

Oferecemos:
Condições em vigor na empresa
Admissão em equipas jovens e dinâmicas
Bom ambiente de trabalho
Oportunidade de trabalhar em empresa em
expansão
Trabalho por objetivos mensais
Ver Oferta de Emprego: http://www.netempregos.com/6017862/chefe-de-turno-vianaestacao/#.Xepy_oP7Tcs#ixzz67LCGM3Rf

Cozinheiro/(a)

Procuramos cozinheiro com experiência
em Cozinha Tradicional Portuguesa, projeto
de futuro.

Remuneração de acordo com a
experiência
Experiência anterior
Paixão pelo seu trabalho
Trabalho em equipa
Eficiente e dinâmico
Almoços

Ver Oferta de Emprego: http://www.netempregos.com/6251880/cozinheira-mf/#.XepzK4P7Tcs#ixzz67LCPa9y4

Cozinheiro/a (s)
Procura-se cozinheiro/a para
equipa em quinta de eventos.
Cozinha tradicional portuguesa.

integrar

Funções:
Gestão de equipa;
Preparação e gestão de banquete.
Valorizamos
Experiência,
Responsabilidade e
Dinâmica.
Ver Oferta de Emprego: http://www.netempregos.com/6422424/cozinheiro-m-fcozinha tradicional/#.
XepzUYP7Tcs#ixzz67LCZQQm2

Cozinheira

Cozinheira para restaurante self service/take
way.
Folga ao domingo. A 5 minutos do centro da
cidade de Viana

Ver Oferta de Emprego: http://www.netempregos.com/6404765/cozinheira-paraviana-docastelo/#.XepzfoP7Tcs#ixzz67LClwUNZ

Empregado de mesa
Empresa de trabalho temporário recruta
Empregado de Mesa (M/F) para a zona de
Valença:
Perfil pretendido:
Dinamismo e espírito de equipa;
Experiência na área;
Disponibilidade imediata;
Disponibilidade em trabalhar por turnos
(diurno/nocturno);
Assíduo e pontual;
Sentido de responsabilidade e organização.
Funções a desempenhar:
Atendimento de excelência ao cliente;
Serviço de mesa e balcão.
Oferecemos:
Salário base;
Subsídio de alimentação.
Ver Oferta de Emprego: https://www.netempregos.com/5581069/leader-ett-recrutaempregado-de-mesa-m-f-para-zona-devalenca/#.XfF5poP7St8#ixzz67qMRRo3Vw

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.
Recruta-se 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: http://www.netempregos.com/6496702/operador-a-agricolafamalicao/#.XfFyy4P7St8#ixzz67qEyRA6q

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

Tratador de Cavalos

A

Mundo

Racional

é

uma

empresa

vocacionada para a área do apoio à
educação
perspetiva

escolar,

abordando-a

diferente.

Neste

numa
sentido,

disponibiliza diferentes projetos educativos,
sendo o principal o centro de estudos
inserido em meio rural na cidade da Maia.

Procura-se, para contrato de trabalho,
pessoa responsável, organizada e com
experiência na área dos cavalos de modo a
tratar, montar e aparelhar os mesmos

