
Divulgação  

Oferta de Emprego 

 

 
Projeto Vidas Ativas 4G 

Bairro da Cruz da Picada 

Avenida do Escurinho lote 42 r/c esq. 

Tel: 266 248 233 / Telemóvel: 961 366 778 

vidasativas@appacdm-evora.org.pt 
 

 
 

Operador de Distribuição 
(M/F) - Évora 

Évora 

 

Publicada em 22 de Nov. de 2022 

 
Função: 

• - Realizar entregas e recolhas de documentos e encomendas, num circuito pré-determinado, de 
acordo com os procedimentos e objetivos definidos pela empresa e tendo em vista a satisfação das 
necessidades dos clientes. 

 
Requisitos:  

• - Experiência profissional em funções semelhantes; 
- Atitude responsável e profissional; 
- Carta de condução válida; 
- Boas competências de comunicação e de relacionamento interpessoal; 
- Disponibilidade total e imediata. 

•  
Condições: 

- Formação profissional na área da distribuição. 
 

Candidatura Eurofirms - Clique aqui! 
 

 
Candidate-se. Aqui:  
https://www.net-empregos.com/9055232/operador-de-distribuicao-m-f-evora/ 
 

 

 

 

 

mailto:vidasativas@appacdm-evora.org.pt
https://www.net-empregos.com/emprego-educacao-formacao.asp
https://redirect.net-empregos.com/redirect.asp?ref=9055232&lnk=https%3A%2F%2Fjobs%2Eeurofirms%2Ecom%2Fpt%2Fpt%2Fevora%2Foperador%2Dde%2Ddistribuicao%2Dm%5Ff%2Devora%2D108%2D000437
https://www.net-empregos.com/9055232/operador-de-distribuicao-m-f-evora/


Divulgação  

Oferta de Emprego 

 

 
Projeto Vidas Ativas 4G 

Bairro da Cruz da Picada 

Avenida do Escurinho lote 42 r/c esq. 

Tel: 266 248 233 / Telemóvel: 961 366 778 

vidasativas@appacdm-evora.org.pt 
 

 
 

Jardineiro (M/F) - Évora Évora 

 

Publicada em 22 de Nov. de 2022 

 
Função: 

• - Manutenção de jardins, poda de árvores; 
- Cuidado de flores de ambiente interno e externo; 
- Manutenção do sistema de rega; 
- Operar com equipamentos e máquinas de pequeno porte específicas de jardinagem; 
- Limpeza de espaços verdes. 

 
Requisitos:  

• - Experiência comprovada em funções similares; 
- Conhecimentos sobre os equipamentos de jardinagem; 
- Excelente capacidade de planeamento e organização; 
- Disponibilidade total e imediata. 

•  
Condições: 

- Formação profissional na área de hotelaria. 
 

Candidatura Eurofirms - Clique aqui! 
 
Candidate-se. Aqui:  
https://www.net-empregos.com/9054895/jardineiro-m-f-evora/ 
 

 

 

 

 

 

mailto:vidasativas@appacdm-evora.org.pt
https://www.net-empregos.com/emprego-conservacao-manutencao-tecnica.asp
https://www.net-empregos.com/emprego-conservacao-manutencao-tecnica.asp
https://www.net-empregos.com/emprego-limpezas-domesticas.asp
https://www.net-empregos.com/emprego-educacao-formacao.asp
https://redirect.net-empregos.com/redirect.asp?ref=9054895&lnk=https%3A%2F%2Fjobs%2Eeurofirms%2Ecom%2Fpt%2Fpt%2Fevora%2Fjardineiro%2Dm%5Ff%2Devora%2D108%2D000434
https://www.net-empregos.com/9054895/jardineiro-m-f-evora/


Divulgação  

Oferta de Emprego 

 

 
Projeto Vidas Ativas 4G 

Bairro da Cruz da Picada 

Avenida do Escurinho lote 42 r/c esq. 

Tel: 266 248 233 / Telemóvel: 961 366 778 

vidasativas@appacdm-evora.org.pt 
 

 
 

Ajudante de Cozinha (M/F) - 
Évora 

Évora 

 

Publicada em 22 de Nov. de 2022 

 
Função: 

• - Preparação e confeção das refeições e pratos ligeiros; 
- Empratar e guarnecer os pratos cozinhados; 
- Zelar pela limpeza da cozinha, dos utensílios e demais equipamentos. 

•  
Requisitos:  

• - Formação como Técnico Profissional de Cozinha (preferencial); 
- Proatividade, profissionalismo e responsabilidade; 
- Espírito de trabalho em equipa; 
- Flexibilidade horária (disponibilidade para trabalhar ao fim-de-semana e feriados); 
- Disponibilidade total e imediata. 

•  
Condições: 

- Formação profissional na área de hotelaria. 
 

Candidatura Eurofirms - Clique aqui! 
 

 
Candidate-se. Aqui:  
https://www.net-empregos.com/9054894/ajudante-de-cozinha-m-f-evora/ 
 

 

 

 

 

 

mailto:vidasativas@appacdm-evora.org.pt
https://www.net-empregos.com/emprego-limpezas-domesticas.asp
https://www.net-empregos.com/emprego-educacao-formacao.asp
https://www.net-empregos.com/cozinha/
https://www.net-empregos.com/trabalho/
https://www.net-empregos.com/emprego-educacao-formacao.asp
https://redirect.net-empregos.com/redirect.asp?ref=9054894&lnk=https%3A%2F%2Fjobs%2Eeurofirms%2Ecom%2Fpt%2Fpt%2Fevora%2Fajudante%2Dde%2Dcozinha%2Dm%5Ff%2Devora%2D108%2D000433
https://www.net-empregos.com/9054894/ajudante-de-cozinha-m-f-evora/


Divulgação  

Oferta de Emprego 

 

 
Projeto Vidas Ativas 4G 

Bairro da Cruz da Picada 

Avenida do Escurinho lote 42 r/c esq. 

Tel: 266 248 233 / Telemóvel: 961 366 778 

vidasativas@appacdm-evora.org.pt 
 

 
 

Housekeeping (M/F) - Évora Évora 

 

Publicada em 22 de Nov. de 2022 

 
Função: 

• - Limpeza e arrumação gerais dos quartos; 
- Reposição de mini-bar; 
- Reposição de roupa e outros materiais no carro de andares e no armazém da roupa; 
- Limpeza e arrumação do ofício e armazém de roupa. 

 
Requisitos:  

• - Experiência na função (preferencial); 
- Conhecimentos de higiene e segurança no trabalho (preferencial); 
- Conhecimentos sobre os equipamentos de limpeza e produtos (preferencial); 
- Boa capacidade de planeamento e organização; 
- Boa apresentação e comunicação. 

•  
Condições: 

- Formação profissional na área de hotelaria. 
 

Candidatura Eurofirms - Clique aqui! 
 

 
Candidate-se. Aqui:  
https://www.net-empregos.com/9054957/housekeeping-m-f-evora/ 
 

 

 

 

 

 

mailto:vidasativas@appacdm-evora.org.pt
https://www.net-empregos.com/emprego-limpezas-domesticas.asp
https://www.net-empregos.com/armazem/
https://www.net-empregos.com/emprego-limpezas-domesticas.asp
https://www.net-empregos.com/armazem/
https://www.net-empregos.com/higiene/
https://www.net-empregos.com/seguranca/
https://www.net-empregos.com/trabalho/
https://www.net-empregos.com/emprego-limpezas-domesticas.asp
https://www.net-empregos.com/emprego-educacao-formacao.asp
https://redirect.net-empregos.com/redirect.asp?ref=9054957&lnk=https%3A%2F%2Fjobs%2Eeurofirms%2Ecom%2Fpt%2Fpt%2Fevora%2Fhousekeeping%2Dm%5Ff%2Devora%2D108%2D000432
https://www.net-empregos.com/9054957/housekeeping-m-f-evora/


Divulgação  

Oferta de Emprego 

 

 
Projeto Vidas Ativas 4G 

Bairro da Cruz da Picada 

Avenida do Escurinho lote 42 r/c esq. 

Tel: 266 248 233 / Telemóvel: 961 366 778 

vidasativas@appacdm-evora.org.pt 
 

 
 

Operador de armazém 
(M/F)- Évora 

Évora 

 

Publicada em 22 de Nov. de 2022 

 
Detalhe da Oferta: 

 
A ManpowerGroup, líder mundial na área de Recursos Humanos, encontra-se a 
recrutar Operador de armazém (F/M) Évora para prestigiado cliente do setor dos transportes e 
distribuição. 
 
Responsabilidades: 
- Triagem de encomendas e a preparação das mesmas para a distribuição 
 
Requisitos: 
• Experiência similar na função; 
• Assiduidade e disponibilidade; 
- Viatura própria 
Vários horários disponíveis 
 
Oferta: 
- Remuneração base + Subsídio de alimentação 
Se tem o perfil pretendido, envie o seu currículo para o email:    recrutamentowms@manpower.pt 

•  
com a referência "RS" ou ligue para 924493867 

•  
Candidate-se. Aqui:  
https://www.net-empregos.com/9054759/operador-de-armazem-m-f-evora/ 
 

 

 

mailto:vidasativas@appacdm-evora.org.pt
https://www.net-empregos.com/operador/
https://www.net-empregos.com/armazem/
https://www.net-empregos.com/emprego-evora.asp
https://www.net-empregos.com/encomendas/
https://www.net-empregos.com/curriculo/
mailto:recrutamentowms@manpower.pt?subject=Candidatura%20Net-Empregos:%20Operador%20de%20armaz%C3%A9m%20(M/F)-%20%C3%89vora
https://www.net-empregos.com/9054759/operador-de-armazem-m-f-evora/

