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ECONOMIA

Representamos uma marca multinacional líder no seu sector de atividade.
Estamos a crescer e procuramos profissionais altamente motivados e com
competências para integrar num projeto ambicioso.

GESTOR COMERCIAL/SALES MANAGER

AVISO
Processo de recrutamento para admissão de Pessoal Técnico Superior na área de Gestão/Logística/
Direito.
O Centro Hospitalar Barreiro/Montijo, E.P.E., pretende recrutar (m/f):

1 TÉCNICO SUPERIOR
Na área de Gestão/Logística/Direito, em regime de Contrato Individual de Trabalho, ao abrigo do Código
do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, cuja celebração do contrato só ocorrerá
após a obtenção da devida autorização superior, ou em regime de mobilidade/cedência de interesse
público prevista no art.º 241 da Lei n.º 35/2014, de 20/06, ou cedência ocasional de trabalhador, nos
termos do art.º 288.º do referido Código do Trabalho, tendo em vista o desempenho de funções de chefia
administrativa na área do Aprovisionamento.
Requisitos obrigatórios: Titularidade de licenciatura em Gestão/Logística/Direito.
Requisito preferencial: Experiência técnica em Unidades de Saúde, em contratação Pública e/ou Logística
Hospitalar.
Carga horária: 35 horas semanais.
Metodos de seleção:
1. Avaliação Curricular:
• Nível habilitacional.
• Formação profissional na área.
• Experiência profissional na área.
• Experiência em plataformas de contratação pública, Base Gov, em excel e outras aplicações de Gestão
na área Logística.
2. Entrevista, onde serão avaliadas as seguintes aptidões pessoais para o exercício da função:
• Orientação para resultados.
• Planeamento e organização.
• Liderança e gestão de Recursos Humanos.
• Visão estratégica.
• Conhecimentos especializados e experiência.
• Responsabilidade e Compromisso com o Serviço.
• Tolerância à pressão e contrariedades.
• Boa gestão relacional, entre equipas.
As candidaturas deverão ser dirigidas ao Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar
Barreiro/Montijo, E.P.E., Av. Movimento das Forças Armadas, 2834-003 Barreiro, acompanhadas do
curriculum vitae e certificados de habilitações literárias e formação, onde conste a posse dos requisitos
exigidos, que deverão ser entregues no Serviço de Recursos Humanos, no prazo de quinze dias úteis a partir
da publicação deste aviso, ou enviadas pelo correio, dentro do prazo estipulado.
Centro Hospitalar Barreiro/Montijo, E.P.E., 06 de dezembro de 2018

If you are interested in the position, please send your application in English
directly to sce.rh@bb.com.br

Descrição da Função
– Desenvolver e implementar o plano de marketing estratégico da Unidade de Negócio;
– Colaborar de forma assertiva e participativa com a equipa de vendas;
– Estabelecer um relacionamento de confiança e profissionalismo com os clientes;
– Recolher informação junto dos clientes;
– Identificar e acompanhar Key Opinion Leaders importantes para a sustentabilidade da Unidade;
– Desenvolver todas as tarefas de marketing necessárias para o desenvolvimento do negócio.
Perfil do Candidato
– Licenciatura ou Mestrado em áreas da Saúde (Healthcare & Lifesciences), Ciências Farmacêuticas, Dietética e Nutrição;
– Conhecimentos e/ou experiência profissional comprovada em Gestão empresarial, Vendas e
Marketing serão valorizados;
– Experiência profissional comprovada na área da Nutrição Clínica (entérica e/ou parentérica) no
âmbito hospitalar e/ou cuidados de saúde primários, continuados e paliativos, mínimo 3 anos
(preferencial);
– Conhecimentos Língua Inglesa (obrigatório);
– Conhecimentos de ferramentas informáticas na ótica do utilizador (MS Office, Internet e Correio
Eletrónico);
– Capacidade de Planeamento e Organização;
– Flexibilidade e fortes competências comunicacionais;
– Proatividade, Dinamismo e espírito de aprendizagem contínua;
– Orientação para os Resultados;
– Gosto pelo contacto pessoal e acompanhamento de clientes;
– Disponibilidade para deslocações nacionais e internacionais.
Oferta
– Remuneração fixa + variável (plano de incentivos);
– Vencimento base compatível com a função e experiência demonstrados;
– Viatura da empresa;
– Regalias sociais diversas em vigor na empresa.
Envie-nos a sua candidatura através do site: www.expressoemprego.pt

Empresa de Arquitetura
Encontra-se a recrutar:

ARQUITETO(A)
Com o seguinte perfil:
– Mínimo de 5 anos de experiência.
– Experiência em Autocad e Revit.
– Conhecimentos de Francês ou Inglês.
Resposta a este anúncio até dia 31/12/18
através do site: www.expressoemprego.pt

DIRETOR(A) COMERCIAL
Descrição de Funções:
– Desenvolvimento e coordenação da atividade comercial em conjunto com
a gerência;
– Gestão, coordenação e supervisão da equipa comercial através do apoio,
seguimento, motivação e “coaching”.
Perfil do Candidato:
– Organizado, com elevado sentido de responsabilidade, autonomia, capacidade de liderança e forte apetência para coordenação de equipas comerciais e capacidade para treinar, desenvolver e motivar pessoas;
– Experiência em funções similares, nomeadamente ao nível de coordenação de equipas ou grande experiência comercial;
– Licenciatura (preferencial);
– Conhecimentos de informática na ótica do utilizador;
– Com carta de condução e viatura própria;
– Boa apresentação.
Oferecemos:
– Oportunidade de integrar uma equipa de sucesso;
– Valorização profissional e plano de carreira;
– Formação inicial contínua e gratuita;
– Ferramentas de marketing com eficácia comprovada;
– Remuneração atrativa em função do desempenho;
– Ferramentas de trabalho e meios de marketing fornecidos pela empresa.

ccenergia – Engenharia
de Soluções Energéticas

We offer a challenging and interesting full time position in a truly international
environment.

Empresa multinacional alemã, líder especializada em material médico-cirúrgico, produtos
farmacêuticos e serviços de saúde, no âmbito do desenvolvimento, gestão e manutenção/
/dinamização de carteira de clientes.

Representamos uma Multinacional líder no seu sector de atividade. Estamos
a aumentar o número de equipas comerciais e procuramos profissional
motivado e com competências para integrar função de liderança em projeto
ambicioso.

Financial Institution hires a (m/f)

Your profile:
• University degree in computer science / information technology or equivalent.
• Experience with any BPM tools compatible with BPMN 2.0 standards.
• Experience with BPM and BPMN.
• Experience with international and multicultural BPM projects.
• Knowledge of data modeling concept.
• Proficiency in English is a requirement.

(m/f)

Oferece-se:
– Todas as ferramentas necessárias para um desempenho eficaz da atividade;
– O melhor e mais diversificado marketing direcionado, com zona exclusiva
de trabalho e carteira de clientes;
– Apoio permanente de um Diretor Comercial dedicado para ajudar a organizar as tarefas diárias e aumentar a produtividade;
– Formação contínua;
– Valorização profissional e perspetivas de carreira.

Se tem este perfil, envie-nos o seu CV: oeiras@era.pt
ou marque entrevista pelo 214 460 480

To integrate IT Department
Your tasks:
• Improve corporate performance, optimizing and managing the business process.
• Draw a number of inferences from the processes involved in the business and
use such inferences to the advantage of the business.
• Map out existing process in the organization and design new ones towards
improving business process.
• Carry out professional measuring and monitoring, as well as provision of feedback on performance of business processes.
• Support in IT implementations and their connections to the Business Processes.
• Analyze information, collect data, research processes, and hold meetings.

ÁREA DA NUTRIÇÃO CLÍNICA

Requisitos:
– Perfil proativo(a) com facilidade em comunicar;
– Com ou sem experiência no sector imobiliário;
– Viatura própria;
– Disponibilidade Total e Imediata.

O Presidente do Conselho de Administração
Pedro Lopes

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT ANALYST

GESTOR PRODUTO

Descrição de Funções:
– Angariação e venda de imóveis;
– Acompanhamento e relacionamento direto com proprietários e compradores.

Empresa líder do mercado Português na produção de filme de barreira
semirrígido procura (m/f) para a função de

RESPONSÁVEL PELA
MANUTENÇÃO ELÉTRICA
E DE AUTOMAÇÃO
A sua missão será executar e supervisionar trabalhos de manutenção
preventiva e corretiva no equipamento elétrico e de automação instalado na empresa, devendo enquadrar-se no seguinte perfil:
Requisitos académicos: Bacharelato/Licenciatura/Mestrado em Engenharia Eletrotécnica ou Eletromecânica, ou Automação.
Conhecimentos técnicos profissionais:
• Conhecimentos de MS Office e SAP na ótica do utilizador.
• Conhecimento técnicos de Média e Alta Tensão.
• Bons conhecimentos de Inglês técnico.
Principais responsabilidades:
• Supervisionar Adjunto da área da automação, a área de calibrações, a equipa de eletromecânicos e, tecnicamente, os trabalhos dos eletromecânicos das fábricas.
• Organizar e gerir a área de manutenção elétrica (baixa e média
tensão) e de automação.
• Executar e supervisionar trabalhos de manutenção preventiva
e corretiva.
• Realizar pequenos projetos de alterações e instalações, quer de
eletricidade quer de automação.
• Propor ações de melhoria.
• Gerir sistema informático de gestão de manutenção (SAP).
Aos interessados em integrar a nossa equipa, solicitamos o envio
de CV atualizado através do site: www.expressoemprego.pt

Recrutamento
(m/f)

LICENCIATURA
EM ECONOMIA

(m/f)

AUDITOR ENERGÉTICO
Identificar, expor e quantificar possíveis
medidas de utilização racional de energia
– Formação em Eng. Mecânica;
– Experiência mínima de 3 anos em projetos
de instalações especiais.

RESPONSÁVEL
DE ORÇAMENTAÇÃO
Gestão da Área de Orçamentação e apoio
aos Gestores Comerciais
– Formação em Eng. Eletrotécnica ou Mecânica;
– Mín. 3 anos como preparador de obra;
– Mín. 5 anos a analisar projetos de instalações especiais;
– Mín 5 anos em orçamentação.
Candidaturas pelo site: www.ccenergia.com

A) DESIGNER GRÁFICO
B) WEBMARKETING DIGITAL
ESTÁGIO REMUNERADO 9 MESES

(m/f)
– Inglês fluente; Média Mínima 14;
C. Condução;
– Ambiente MAC/PC; plano Marketing,
gestor marca/negócio canal web;
edição conteúdos, layouts; catálogos.
Valorizamos experiência em escolha
de plataforma web para novo site.
CV – rec.hum@mail.telepac.pt
GABINETE DE ARQUITETURA
Está a recrutar:

ARQUITETO(A)
PARA O DEPARTAMENTO
DE INTERIOR DESIGN
Se tens pelo menos 5 anos de experiência,
dominas o Autocad e te consideras
um profissional organizado, criativo, com
espírito de equipa e proativo, envia o teu
CV e portfólio até dia 05/01/19 através
do site: www.expressoemprego.pt

1 Vaga
Informações detalhadas sobre a função, respetivos requisitos e processo
de candidatura deverão ser consultadas no site: www.erse.pt.

Contrata-se (m/f)

Contrata-se (m/f)

JURISTA

ADMINISTRATIVO

Função a tempo inteiro
Faro

Função a tempo inteiro
Faro

Email:
algarveaf2019@gmail.com

Email:
algarveaf2019@gmail.com

ENGENHEIRO
MECÂNICO
(OFERECE-SE)
Disponibilidade imediata
59 anos
Lisboa (distrito)
Contactos: 966 236 316
fguilherme.eng@gmail.com

