OFERTAS EMPREGO
30/03/2018 A 06/04/2018 (SEMANA 14)
Oferta

Requisitos

Local
Contactos
Oferta
Funções

Requisitos

Operador não Especializado
- 9º Ano
- Experiência em ambiente fabril
- Disponibilidade para turnos rotativos (fator obrigatório)
- Responsável e pontual
- Dinâmico e proativo
- Disponibilidade total e imediata
Gafanha da Encarnação
Se preenche os requisitos, envie-nos a sua candidatura para aveiro@sotratel.pt com a ref.ª Não Esp._Ílhavo
Desenhador Projetista
- Planear, organizar e gerir as atividades de desenvolvimento de projeto e conceção de equipamentos para a
indústria;
- Garantir o cumprimento dos prazos de desenvolvimento dos projetos;
- Acompanhar o processo de fabrico e montagem dos equipamentos;
- Conhecimento de dobragem de tubos;
- Conhecimentos de stamping e dobragem;
- Conhecimentos alemão e/ou francês;
- Experiência em ambiente fabril;
- Conhecimento de projetos de industrialização.

Local
Contactos
Site

Zona Industrial da Mota
Candidatar-se através do site abaixo indicado
https://ofertas.adecco.pt/Candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=260676

Oferta

Motorista de distribuição
Confirmar a mercadoria carregada de acordo com a nota de encomenda diária;
Distribuir produtos alimentares em estabelecimentos públicos e privados;
Realizar o transporte de mercadorias, cumprindo as regras e os itinerários definidos para o serviço;
Realizar o trabalho necessário para o correto funcionamento, conservação e acondicionamento do veiculo e da
carga;
Efetuar cobrança de acordo com a encomenda;
Realizar o fecho de contas ao final do dia.
Carta de condução categoria C; (Obrigatório)
Possuir CAM e cartão Tacógrafo atualizado; (Obrigatório)
Experiência em funções similares;
Elevado grau de responsabilidade e organização;
Disponibilidade total e imediata;
Disponibilidade horária;
Residência na zona geográfica de Aveiro/Ílhavo;
Pontual;
Assíduo.
Gafanha da Encarnação – Zona Industrial da Mota
Para apresentar a sua candidatura envie o CV para: recrutamentosgps2017@gmail.com

Funções

Requisitos

Local
Contactos

Oferta

Funções

Requisitos

Local
Contactos
Oferta

Funções

Requisitos

Administrativa/o de Logística
Emissão de documentos de transporte;
Controlo de stocks;
Controlo e acompanhamento de processos de descargas de navios;
Organização documental;
Apoio em tarefas administrativas.
Mínimo de 12º ano de escolaridade
Línguas: Inglês - Conhecimentos básicos; Espanhol - Conhecimentos intermédios
Forte sentido de organização e rigor
Responsabilidade
Bons conhecimentos de Microsoft Office, nomeadamente Excel e Outlook
Experiência na área administrativa ou de logística (preferencial e não fator de exclusão)
Disponibilidade para serviços pontuais.
Gafanha da Nazaré
Para se candidatar utilize o site: https://www.randstad.pt/emprego/RS-2018-43713
Operário fabril
 Produção de peças estruturais e estéticas em compósito;
 Interpretação de desenhos técnicos;
 Operação de instrumentos de medição de elevada precisão;
 Operação de ferramentas de mão e máquinas;
 Reparação de estruturas em compósito;
 Priorização do volume de trabalho;
Preferência por pessoas com experiência na área dos compósitos.

Local
Contactos

Vagos
Envie o seu CV para geral@composite-solutions.pt

