Número

Concelho /Oferta /Descrição

Ofertas de Emprego do Centro de Emprego mais próximo:
NÚMERO
OFERTA

Profissão (M/F)

Concelho

587900935

TRACTORISTA AGRÍCOLA
(CONDUTOR DE MÁQUINAS
AGRÍCOLAS)

CELORICO DE
BASTO

NÚMERO
OFERTA

Profissão (M/F)

Concelho

587910029

EMPREGADO DE MESA

MONDIM DE
BASTO

NÚMERO
OFERTA

Profissão (M/F)

Concelho

Habilitações

587885110

ENCARREGADO - FABRICO DE
CALÇADO E ARTIGOS EM COURO

CABECEIRAS DE
BASTO

12 ANOS

587887016

EMPREGADO DE MESA

CABECEIRAS DE
BASTO

587909539

PEDREIRO

CABECEIRAS DE
BASTO

587813687

OPERADOR DE LINHA DE FABRICO
DE PRODUTOS ALIMENTARES

CABECEIRAS DE
BASTO

6 ANOS

NÚMERO
OFERTA

Profissão (M/F)

Concelho

Habilitações

587879663

GASPEADOR (CRAVADOR) CALÇADO

FAFE

587822173

COSTUREIRA, TRABALHO EM SÉRIE

FAFE

587804705

COSTUREIRA, TRABALHO EM SÉRIE

FAFE

587905161

PEDREIRO

FAFE

587893299

COSTUREIRA, TRABALHO EM SÉRIE

FAFE

Habilitações

Habilitações

4 ANOS

4 ANOS

NÚMERO
OFERTA

Profissão (M/F)

Concelho

587909735

ENCARREGADO - FABRICO DE
CALÇADO E ARTIGOS EM COURO

FELGUEIRAS

587910203

MODELISTA - VESTUÁRIO

FELGUEIRAS

587902376

SERVENTE AGRÍCOLA

FELGUEIRAS

587909710

MONTADOR - CALÇADO

FELGUEIRAS

587910222

CORTADOR DE PELES - CALÇADO

FELGUEIRAS

587910221

GASPEADOR (CRAVADOR) CALÇADO

FELGUEIRAS

587907780

CORTADOR DE CARNES VERDES

FELGUEIRAS

587894148

ARREMATADOR

FELGUEIRAS

587894334

GASPEADOR (CRAVADOR) CALÇADO

FELGUEIRAS

587874052

OPERADOR DE INSTALAÇÃO DE
METALIZAÇÃO DE METAIS

FELGUEIRAS

587894132

GASPEADOR (CRAVADOR) CALÇADO

FELGUEIRAS

NÚMERO
OFERTA

Profissão (M/F)

Concelho

587893555

PEDREIRO

AMARANTE

587909460

PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO(2º E
3º CICLOS)SECUNDÁRIO

AMARANTE

587909956

ESTOFADOR

AMARANTE

587907881

TRABALHADORES DA CONSTRUÇÃO
CIVIL E OBRAS PÚBLICAS

AMARANTE

587910549

COSTUREIRA, TRABALHO EM SÉRIE

AMARANTE

587862022

SERVENTE-CONSTRUÇÃO CIVIL E
OBRAS PÚBLICAS

AMARANTE

Habilitações

12 ANOS

Habilitações

12 ANOS

587872332

COSTUREIRA, TRABALHO EM SÉRIE

AMARANTE

9 ANOS

Nota Importante:
As ofertas estão disponíveis em www.netemprego.gov.pt e se desejar concorrer pode registarse no portal e solicitar entrevista. Em alternativa deve dirigir-se ao Centro de Emprego mais
próximo ou contactar o GIP através do seguinte número: 800200320 (chamada gratuita) ou
pelo seguinte correio eletrónico: gip@mun-celoricodebasto.pt.
O técnico de Gabinete de Inserção Profissional.

Outras Ofertas

Admite cabeleireira/o em Guimarães
Anúncio: Admite-se profissional de cabeleireiro, com experiencia para trabalhar em Guimarães
(empresa com dois salões de cabeleireiro). Oferecemos boas condições de trabalho, entrada
imediata, ordenado + comissões. Contacto para CV :
emmecabeleireiros@gmail.com
Telemóvel : 936813184 telefone: 253419335

Recrutamos Comerciais (m/f) - para Braga ou Guimarães
Anúncio: Salesland Portugal, multinacional especializada em Field Marketing e Serviços
Promocionais, recruta, para projeto com seu prestigiado cliente na área da banca: Recrutamos
Comerciais (m/f) - para Braga ou Guimarães Local de trabalho: Stand em espaços comerciais
(BragaParque / Minho Center / Guimarães Shopping/ Espaço Guimarães). Missão: Promover e
vender cartões de crédito. Descrição da função: serão integrados em espaços comerciais, e
assumirão a responsabilidade pela divulgação do produto, angariação de clientes e
comercialização dos cartões de crédito. Perfil pretendido:
• Habilitações literárias ao nível do 9ºano;
• Experiência profissional em funções similares (fator preferencial);
• Aptidão e gosto pela área comercial; trabalho por objetivos; e, forte orientação para o cliente;
• Capacidade de Comunicação e de trabalho em equipa;
• Disponibilidade para trabalhar por turnos(6h/dia; 6dias/semana; 1 folga semanal).
Oferecemos:
• Contrato de trabalho a termo certo com a Salesland Portugal;
• Remuneração base + Subsidio de Almoço + Remuneração variável bastante atrativa;
• Formação Inicial e Continua;

• Integração numa empresa dinâmica e em fase
de expansão, proporcionando fortes possibilidades de progressão profissional.
Se reúne os nossos requisitos e pretende fazer parte da nossa Equipa, envie-nos o seu
Curriculum Vitae, indicando para Bragaparque/Minho Center a Refª PCOMBBRAGA ou para
Guimaraeshopping/EspaçoGuimarães a RefªPCOMBGUIMARAES de acordo com a sua
disponibilidade geográfica, para: rhsalesland@salesland.net;
Consulte também as nossas ofertas em www.salesland.net

Hospedeiros Masculinos Acão de Promoção e Venda de Produto Alimentar GUIMARÃES
Anúncio:
A SpringEvents pretende recrutar HOSPEDEIROS Masculinos para acção de Degustação e
Venda de produto alimentar em GUIMARÃES
Este trabalho consiste em divulgar o produto através da degustação.
Local: Continente Guimarães
Dias: 21, 22, 23 e 24/12
Remuneração: 50€/dia
Pagamento: Recibos verdes em nome próprio como prestador de serviços OU Acto Isolado
REQUISITOS
Sentido de responsabilidade
Pontualidade
Apetência Comercial FORTE
Comunicativa/o - bom contacto com o público
Simpática/o
Excelente apresentação/imagem
Se preenche todos os requisitos envie o seu CV + foto de rosto e corpo inteiro (candidaturas
sem foto não são consideradas) para o email
rh.norte@springevents.pt
indicando a ref: OS_GMRS
Springevents
Details Mattter

Manpower recruta Op. de Lavandaria (m/f) para a zona de Guimarães
Anúncio:
A Manpower recruta para seu prestigiado cliente Operador de Lavandaria (m/f) para a zona de
Guimarães, com o seguinte perfil:
Experiência comprovada de trabalho em lavandaria, nomeadamente em lavagem têxtil com
gangas (Factor eliminatório)

Experiência

comprovada

em

acabamentos

especiais, escova e jacto químico (Factor eliminatório)
Disponibilidade horária (Factor eliminatório)
Disponibilidade para trabalhar por turnos (Factor eliminatório)
Disponibilidade imediata
Se o seu perfil se enquadra no pedido, envie o seu CV detalhado, para
helena.santa-martha@manpower.pt
indicando a referência LAVAR no assunto.
Só serão considerados os currículos que coloquem no assunto do email a referência indicada.
STORE MANAGER (m/f) – Guimarães
Anúncio:
A SHANA é uma marca de moda e acessórios feminina que conta já com 13 lojas no mercado
português.
Pretende recrutar para loja situada em Guimarães:
Store Manager (m/f)
Será responsável pela gestão da loja, nomeadamente por:
- Garantir a sua rentabilidade;
- Decidir sobre o produto a vender para atingir os objectivos de venda;
- Coordenar e desenvolver a equipa;
- Dirigir as tarefas diárias da loja.
Requisitos:
- Experiência mínima de 2 anos em gestão de produtos ou de lojas, preferencialmente
- Formação ao nível do 12º ano
- Idade até 35 anos;
- Conhecimentos de gestão de stocks;
- Conhecimentos de visual merchandising;
- Conhecimentos de informática na óptica do utilizador.
Se considera que preenche os requisitos e pretende fazer parte de uma equipa jovem e
dinâmica, envie-nos o seu currículo com a indicação da referência EGGM/1112 para
rh@grupovnc.com

Grupo Pluri recruta Gestor de Projetos para Guimarães.
Anúncio:
Perfil:
Sexo masculino ou feminino
Licenciatura ou formação profissional
Valorizamos:
Conhecimentos de inglês
Experiência em trabalhos de liderança e gestão de equipas
Local de trabalho:

Guimarães e zona de influência
Área de atuação:
Lazer, diversão e entretenimento
Requisito eliminatório:
Idade mínima - 21 anos
Resposta a este anuncio para:
elisabetefaria@grupopluri.com
Valorizamos a aptidão para estágio profissional.
Vendedores Equipa Alfa (m/f) – Guimarães
Anúncio:
Candidate-se a uma carreira comercial de sucesso ao serviço da PT, ocupando um lugar numa
equipa dinâmica.
Pretendemos recrutar comerciais para venda directa, na área de telecomunicações, para o
mercado residencial.
Pretendemos:
- Disponibilidade imediata;
- Boa capacidade de argumentação;
- Disponibilidade para a função e para um horário das 14h às 22h;
- Com ou sem experiência na área;
Oferecemos:
- Contrato Trabalho
- Base+comissões+prémios
- Formação contínua e remunerada
Email para envio de CV:
pauladiogo@vertentehumana.pt
Precisa-se COMERCIAL para BRAGA (Urgente)
Anúncio:
ERTEK - Empresa de Trabalho Temporário, Lda recruta para empresa cliente reconhecida pela
sua liderança na área das telecomunicações COMERCIAIS para a zona de Guimarães.
- COMERCIAIS (m/f) Requisitos:
- Idade compreendida entre os 25 e os 45 anos (preferencial);
- Residência em Guimarães ou arredores;
- Pessoa dinâmica com forte vocação comercial;
- Experiência profissional na área comercial (1 ano no minimo);
- Competências ao nível da negociação serão valorizadas;
- Proactividade e gosto pela área comercial;
- Bons conhecimentos de informática;
- Habilitações literárias ao nível do 12º Ano;
- Com carta de condução e transporte próprio;
- Elevado grau de motivação e responsabilidade;

- Cultura geral e boa apresentação;
- Ambição de carreira;
- Disponibilidade Imediata.
Oferecemos:
- Salario Base + S. Alimentação + Comissões + Ajudas de custo;
- Contrato de trabalho;
- Programa de certificação comercial;
- Possibilidade de ingresso nos quadros da empresa;
Para formalizar a sua candidatura deverá proceder ao envio do CV, de preferência com foto,
devidamente actualizado para:
paula.almeida@gruponett.com
No assunto do e-mail coloque consoante a preferência: ("COMERCIAL - Guimarães")
Contactos

telefónicos:

223391900
Comissionista
Anúncio:
A empresa Auditdata Consulting é uma start-up, com escritório em Guimarães, e está presente
na área de sistemas de informação dentro das organizações.
Neste momento, procuramos agente comercial, com o seguinte perfil:
Requisitos:
- Apaixonado pelas Tecnologias de Informação;
- Apaixonado pela Gestão de Empresas;
- Bom Comunicador;
- Boa Apresentação;
- Facilidade Inter-Relacional;
Oferta:
- Numa primeira fase, comissão a acordar pelas vendas realizadas.
Se acreditas neste desafio, envia o teu CV para:
eduardo.pereira@auditdata.pt

Formador/a Condução de Empilhadores
Anúncio:
A Duodifusão - Centro de Formação Profissional, Lda. encontra-se a recrutar Formador/a para
ministrar o curso "Condução de Empilhadores".
Requisitos:
- Experiência teórica e prática na área (fator eliminatório);
- CAP de Formador/a válido;
- Disponibilidade para ministrar formação em Guimarães.

Os interessados deverão enviar por e-mail
Curriculum Vitae atualizado, Certificado de Habilitações e CAP de Formador válido .
E-mail de candidatura: formacao@duodifusao.pt
Assunto do e-mail: Candidatura Formador/a CE
Prazo de entrega: Até dia 28 de dezembro de 2012
Candidaturas remetidas após o prazo definido não serão consideradas para análise.
Para esclarecimentos adicionais, encontramo-nos ao dispor.
Sede: Praceta Salvador Caeiro Braz, nº 115, 4815-660 - Vizela
Tel./Fax: 253 588 189 | Tlm: 919 797 943
Polo 2: Travessa 25 de Abril, 56, 4815 - Vizela
Tlf: 253 587 163 | Tlm: 917 832 819
Filial: Travessa Lisboano, n.º 11, 4580-834 Paredes
Tel./Fax:224 445 109 | 913 343 174

Operador turístico no Norte de Portugal pretende recrutar:
Profissional da área do turismo/guia intérprete com o seguinte perfil:
Função:
- Análise de mercado para a definição de objetivos e elaboração das estratégias de
crescimento;
- Negociação com clientes nacionais e internacionais no segmento turístico das agências de
viagens, operadores turísticos e empresarial (caso se verifique);
- Planeamento, organização e gestão de projetos;
- Definição, planeamento e elaboração de programas e projetos turísticos;
- Acompanhamento de grupos;
- Gestão de uma carteira de clientes, visando a sua fidelização mas também a prospeção de
mercado e angariação de novos clientes, quer no mercado nacional como internacional;
- Realização de ações de cross-selling e up-selling.
- Carteira de clientes própria (preferencial)
Perfil:
- Sentido comercial, proactivo e responsável, com iniciativa e capacidade de organização;
- Capacidade de adaptação e motivação para outras tarefas
- Formação académica ao nível do Turismo, Guia Intérprete;
- Experiência profissional em Agências de Viagens ou de Incoming / Grupos (preferencial);
- Capacidade de negociação internacional;
- Disponibilidade imediata;
- Idade inferior a 33 anos (preferencial);
- Conhecimentos sólidos em inglês e espanhol (falado e escrito), valorizando-se também o
francês/alemão/italiano;
- Disponibilidade para viagens dentro e fora do país;

- Carta de condução para deslocações pelo país;
Candidaturas:
- Curriculum Vitae para specializedtourism@gmail.com
Precisa de Comerciais para: Amares/Vila Verde/Póvoa de Lanhoso
Anúncio:
Empresa ligada à área Editorial admite Comerciais
Baseado no "Projecto Lei 22 / XII" - Juntas de Freguesias
Perfil do candidato:
- Com possibilidade de deslocação
- Boa apresentação e Responsável
- Forte componente comercial
- Excelente poder de argumentação
- Com viatura própria
- Disponibilidade imediata.
Oferta:
– Boas condições de trabalho
– Perspectiva de evolução na carreira
- Produto sem concorrência
- Boas Retiradas/Comissões
Aproveite esta Oportunidade !!!! e
Marque uma entrevista para o nº Tlm - 91 954 98 76 ou
E-mail: r2p@sapo.pt
Comercial (M/F): Salário Fixo + Contrato de Efectividade + Comissões – Distrito de
BRAGA
Anúncio:
Securitas Direct, empresa multinacional de origem sueca, especializada na venda e
monitorização de Alarmes para residências e pequenos negócios. Com presença em 9 países
europeus e na América Latina.
Em Portugal contamos com 23 delegações e uma equipa humana de 500 pessoas, prestando
serviço a mais de 70.000 clientes para continuar a ser a primeira opção em questão de
segurança para residências e negócios.
Se és uma pessoa com experiência na prospecção de mercado, comunicativa e dinâmica, que
gostas de aprender e desenvolver-te profissionalmente, podes fazer parte da nossa equipa nas
zonas de Braga, Guimarães, Vila Nova de Famalicão e Fafe e formar-te como especialista de
segurança.
Oferecemos:
- Óptimas condições salariais.
- Plano de formação técnico e comercial.
- Disponibilizamos todas as ferramentas de trabalho.
- Plano de carreira.

Para fazeres parte da nossa equipa, basta
enviares o teu CV actualizado paran emprego2@securitasdirect.pt
Comercial (M/F) - Braga (Várias Localidades)
Anúncio:
A Talenter™ promove o talento dos seus colaboradores de acordo com a natureza específica
de cada área, proporcionando diferenciadas oportunidades de emprego e soluções na gestão e
valorização das Pessoas.
Estamos atualmente em processo de recrutamento de Comercial para empresa cliente.
Comercial (M/F)
Póvoa do Lanhoso / Vila Verde / Famalicão / Barcelos / Fafe / Braga / Guimarães
Descrição da Função:
- Comercialização de produtos de telecomunicações, por venda direta em mercado residencial.
Requisitos:
- Procuramos profissionais dedicados, com motivação para desenvolver carreira na área
comercial;
- Ambiciosos e com excelente capacidade de argumentação;
- Boa apresentação, simpatia e excelente capacidade de comunicação.
Condições:
- Salário Base;
- Comissões acima da média e prémios de desempenho;
- Progressão na carreira em empresa de prestígio a nível nacional.
Junte-se a nós e desperte o seu talento!
Caso reúna os requisitos exigidos, envie-nos o seu Curriculum Vitae, para o seguinte endereço
eletrónico
filipa.menino@talenter.com
mencionando no assunto da mensagem “Comercial(M/F)– (localidade pretendida)” ou através
do 225 025 945.

