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Logı́stica - Armazém  (Queluz  de Baixo) 

ESTA� GIO PROFISSIONAL 

A Johnson & Johnson é um grupo de companhias dedicado ao desenvolvimento dos cuidados de saúde e do bem-estar das 
pessoas em todo o mundo. As pessoas que trabalham para nós sentem-se todos os dias inspiradas por saberem que a sua 
dedicação transforma a vida das pessoas.  

A nossa história global baseia-se na sua paixão de fazer a diferença neste mundo e aspiramos, nos anos vindouros, a levar a 
saúde e o bem-estar humanos para nı́veis totalmente novos. Somos indubitavelmente a companhia que está melhor 
posicionada para o fazer, devido ao nosso âmbito, capacidade financeira e cariz colaborativo.  

A Johnson & Johnson Medical – Portugal, apresenta-se atualmente como uma empresa no segmento de Dispositivos 
Médicos, que inclui uma ampla gama de dispositivos inovadores utilizados por profissionais de saúde, da qual fazem parte 
produtos de Cirurgia, Eletrofisiologia, Prevenção de Infeção, Ortopedia, Neurovascular, Medicina Desportiva e Estética, bem 
como presta Serviços Técnicos de elevada qualidade.  

A Johnson & Johnson procura interessados para o seu armazém, para efetuar estagio remunerado de 12 meses. Este 
departamento dedica-se exclusivamente a logı́stica de dispositivos médicos.  

Este estágio será focado nas seguintes tarefas e dinâmicas de um armazém requerendo-se ao estagio que 
efetue estagio nas seguintes áreas:  

 

 

Conferência de materiais  

Retorno em sistema informático  

Embalamento e Expedição material para 
hospitais  

Elaboração de guias de transporte  

Logı́stica referente à entrega e recolha 
de materiais  

Montagem de módulos de instrumentais 
cirúrgicos  

Reposição de material nas localizações  

 Procuramos candidatos da área de logı́stica com apetência para o trabalho em equipa, dinâmicos, ı́ntegros, com sentido de urgência e elevado sentido de res-

ponsabilidade e dedicação .  

Os interessados deverão enviar o curriculum vitae para Recursos Humanos pelo email recursoshumanos@its.jnj.com, ao cuidado de So>ia Brito. 

 

 



Marketing e Publicidade 

ACCOUNT 

 

Amantes do universo digital apostamos as nossas valências num serviço de qualidade onde concebemos ideias, delineamos 
estratégias, criamos conceitos, traçamos soluções e produzimos conteúdos que acrescentam valor à forma como os clientes e as 
pessoas pensam, comunicam e experienciam o seu negócio.  

Pretendemos aumentar a nossa equipa comercial com mais 2 recursos com funções de account	na área do 

marketing e publicidade, com trabalhos de prospeção, marcação de reuniões, apresentação de propostas e 

gestão do clientes. 

 

O local de trabalho é no Monte da Caparica, nas instalações da Faculdade de Ciências e Tecnologia. 

 

O horário é das 9:30h às 18:30. 

Os interessados deverão enviar o CV para: 

Ricardo Lima  | Account Manager & Partner 

ricardo.lima@dbx.pt 
Full-time	



Loja Alfragide 

VENDEDOR PROJETISTA  

Procuramos profissionais de atendimento ao cliente com conhecimento técnico profundo de produto, para reforçar a equipa de 
Comércio em loja, em regime de folgas e horários rotativos, a tempo inteiro.  

 

Na dependência do Chefe de Sector, é responsável por:  

. Garantir uma boa apresentação e animação comercial 
do seu sector, que garanta a satisfação e >idelização dos 
Clientes;  

.  Assegurar a manutenção comercial da loja;  

. Realizar atendimento ao cliente de uma forma 
próxima e pró-ativa;  

. Elaboração de projetos de cozinhas/decoração/casas 
de banho;  

. Aconselhar os clientes, tendo em conta materiais e 
espaços.  

Os interessados deverão enviar o CV com a Refª VEND-PROJ/2017 para: 

 recrutamento.alfragide@leroymerlin.pt  
Full-time	

 Per>il de competências desejado:  

. Facilidade de relacionamento interpessoal e trabalho 

em equipa;  

. Boas competências de comunicação, forte orientação 

para o negócio e para os resultados;  

. Espı́rito de iniciativa, crı́tico e de empreendedorismo;  

. Gosto pelo Cliente e as suas necessidades;  

. Resistência ao Stress;  

. Habilitações ao nı́vel de Curso Técnico-Pro>issional, 

Licenciatura em Design ou Arquitetura (preferencial);  

. Conhecimentos / Experiência com programas de 

Projeto.  



Loja Alfragide 

VENDEDOR(A) (VA� RIAS SECÇOM ES)  

Procuramos profissionais de atendimento ao cliente com conhecimento técnico profundo de produto, para reforçar a equipa de 
Comércio em loja, em regime de folgas e horários rotativos, a tempo inteiro.  

 

Na dependência do Chefe de Sector, é responsável por:  

. Oferecer aconselhamento personalizado aos clientes através 

do conhecimento profundo de produtos e serviços com o 

objetivo de dar total satisfação às suas necessidades;  

. Aplicar as técnicas de venda, orientar a venda de soluções 

completas de produto e serviço;  

. Garantir ao cliente um adequado serviço pós-venda de forma 

a garantir a sua satisfação e >idelização;  

. Participar na preparação e colocação em prática das 

operações comerciais e campanhas de forma a disponibilizar 

ao cliente uma oferta atrativa;  

. Conhecimento numa das áreas técnicas: Janelas/ 

Climatização / Canalização / Eletricidade / Cozinhas e 

Roupeiros/ Sanitários e Revestimento / Rega, Piscinas e 

Vedações (Preferencial) . 

Os interessados deverão enviar o CV com a Refª VEND/2017 para: 

 recrutamento.alfragide@leroymerlin.pt  
Full-time	

 Per>il de competências desejado:  

. Facilidade de relacionamento interpessoal e trabalho em 

equipa;  

. Boas competências de comunicação, forte orientação para o 

negócio e para os resultados;  

.  Espı́rito de iniciativa, crı́tico e de empreendedorismo;  

.  Gosto pelo Cliente e as suas necessidades;  

.  Gosto pelo produto técnico e a sua aplicação;  

.  Bons conhecimentos informáticos na óptica do utilizador;  

.  Habilitações Literárias ao nı́vel de 12.º ano. 

 

 



 

HOME OFFICE 

 

A PTRS Negócios em parceria com uma Multinacional do segmento energético, oferece vagas de home office com o objetivo de 
angariar  clientes 

 

A remuneração será por horas trabalhadas (máximo 4 horas) e comissões (contratos efetuados). Será 

imprescindıv́el ter acesso à internet e telefone, a PTRS Negócios irá fornecer os contactos diários que 

deverão ser realizados via telefone.  

Oferecemos formação ao operador sobre o serviço a ser prestado ao cliente. 

O horário de trabalho será das 09:00 às 13:00 ou das 14:00 às 18:00. 

Os interessados deverão enviar o CV para: 

andrea.cruz@genuine-target.pt 
Part-time	



CONSULTORES IMOBILIA� RIOS 

ASSINTENTES COMERCIAIS  

 Recrutamento 

 15 Anos. 3 lojas. 1 equipa comercial de sucesso, encontramo-nos a recrutar assistentes comerciais e consultores imobiliários 
para as nossas lojas do Chiado e Alverca. 

Descrição da função : 

 . Prospeção de mercado imobiliário;  

  . Negociação direta com proprietários e compradores.  

Os interessados deverão enviar o CV para: 

brickwall@brickwall.pt 

Full-time	

 Requisitos : 

. Pro>issional altamente motivado para trabalhar por 
objetivos de forma responsável e autónoma;  

. Dinâmico, com espı́rito de equipa, organizado;  

.  Capacidades de comunicação, argumentação, atendimento, 
negociação e apresentação de soluções;  

. Conhecimentos de informática;  

. Domı́nio de inglês, francês e/ou espanhol são valorizados;  

. Com carta de condução e viatura própria (Preferencial);  

. Boa apresentação. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

COMERCIAL 

 

 Empresa nacional, inserida no mercado de impressão digital, admite 2 estagiário(a)s para o seu departamento comercial.  

O candidato a recrutar terá as seguintes 

responsabilidades: 

. Prospeção e angariação de clientes a nıv́el 

nacional;  

. Efetivar vendas em showroom e nos 
estabelecimentos dos clientes;  

. Controlar e reportar a sua atividade; 

. Apoiar os clientes. 

Os interessados deverão enviar o CV para: 

Maria Vargas 

mariavargas@globalimagem.pt  
Full-time	

Per>il: 

. Com ou sem experiência; 

. Determinado a trabalhar por objetivos;  

. Forte vocação comercial e orientação para 

resultados;  

. Pro>issional proactivo.  

Oferecemos: comissão variável por escalões; lista de potenciais clientes já trabalhados e Showroom permanentemente disponı́vel em Lisboa. 



 

CONSULTOR(A) COMERCIAL DE ALARMES 

 Locais: 
Lisboa, Porto, Coimbra, Aveiro, Leiria, Torres Vedras, Mafra, Cascais, Sintra, Portalegre, Évora, Castelo Branco, Portimão, Loulé, 
Beja, Portalegre, Santarém, Caldas da Rainha, Cartaxo, Braga, Bragança e Viana do Castelo. 

Responsabilidades: 

. Prospeção de novos clientes no mercado 

residencial e empresarial; 

. Venda de alarmes; 

. Análise de necessidades e adequação dos 
produtos. 

Os interessados deverão enviar o CV para: 

jobs@humanpower-recruitment.com  

indicando no assunto a referência ALARMES-(ZONA) 
Full-time	

Requisitos: 

. Carta de condução (obrigatório);  

. Capacidade de comunicação e de negociação; 

. Orientação para o cliente e resultados; 

. Espı́rito resiliente e motivado;  

. Proatividade e dinamismo;  

. Disponibilidade de horários.  

Condições: : contrato direto com a empresa, viatura e telemóvel de serviço, formação Inicial, salário base ,  subsı́dio de alimentação e plano 
comissional atrativo 



 

 

Especialistas na seleção, formação e gestão de candidatos na área da Hotelaria e Restauração  

HOST  
 



 

 

Especialistas na seleção, formação e gestão de candidatos na área da Hotelaria e Restauração  

HOST  
 



 

 

Especialistas na seleção, formação e gestão de candidatos na área da Hotelaria e Restauração  

HOST  
 



 

 



 

CONSULTOR DE TELEMARKETING  

 

A Assunto em Curso Lda. é uma Sociedade de Consultoria Especializada na área da Propriedade Intelectual, Registo e Gestão de 

Marcas, Propriedade Industrial e Direitos de Autor. 

Per>il do candidato: 

. Forte per>il comercial; 

. Capacidade de trabalho em equipa; 

. Vontade e determinação; 

. Ambição pro>issional; 

. Orientação para objetivos e resultados; 

. Dá-se preferência a quem enviar Curriculum com 
experiência e com conhecimento de lı́nguas. 

 

Os interessados deverão enviar o CV para: 

Cátia Deus 

catiadeus@marcasepatentes.eu  
Full-time	

Oferecemos: 

. Vencimento base+ Plano de comissões; 

. Vı́nculo contratual;  

. Possibilidade de carreira; 

. Integração numa empresa sólida e lı́der de 
mercado; 

. Formação inicial e contı́nua;  

. Desenvolvimento pessoal e pro>issional. 



Empresa multinacional, na área de estudos de mercado, pretende recrutar (m/f) 

DATA PRODUCTION ANALYST  

 

Descrição da Função: análise e suporte nas áreas de Data Processing e validação e manipulação de dados. 

Requisitos: 

. Formação superior em Ciências Sociais com a componente de Informática (Preferencial); 

. Fluente em Inglês (Fator Eliminatório) ; 

. Aplicação de Queries a Bases de Dados (Fator Preferencial) ; 

. Sólidos conhecimentos em Excel ; 

. Conhecimentos de manipulação de Base de Dados, Access, (Fator Preferencial) ; 

. Bom espı́rito de trabalho e de equipa ; 

. Boa capacidade técnica e analı́tica ; 

. Disponibilidade imediata.  

Os interessados deverão enviar o CV para: 

recrutamento@kantarworldpanel.com, com a referência: Data Production Analyst Full-time	



Empresa multinacional, na área de estudos de mercado, pretende recrutar (m/f) 

PROGRAMMER TRAINEE  

 

Descrição da Função: desenvolvimento de Software Interno baseado em Web e análise de base de dados e Programação. 

Requisitos: 

. Formação superior em Matemática (Preferencial); 

. Excelentes conhecimentos de Inglês (Fator Eliminatório); 

. Bons conhecimentos em Programação ; 

. Sólidos conhecimentos em Of>ice, Visual Studio.net, Tecnologia Web, Base de Dados, SQL ; 

. Programação C# (Fator Eliminatório) ; 

. Bom espı́rito de trabalho e de equipa ; 

. Boa capacidade técnica e analı́tica ; 

. Disponibilidade imediata ; 

. Residência na área metropolitana de Lisboa ; 

. Local de Trabalho: Lisboa . 

Os interessados deverão enviar o CV para: 

recrutamento@kantarworldpanel.com, com a referência: C# Programmer Trainee  Full-time	



Empresa multinacional, na área de estudos de mercado, pretende recrutar (m/f) 

REPORTING ANALYST 

 

Descrição da Função: produção de Outputs para projeto internacional em plataforma organizacional  e validação de dados 
produzidos. 

 

Requisitos: 

. Formação técnica e/ou superior em Ciências Sociais e/ou similares com componente de análise de dados 

(Preferencial) ; 

. Idade até 30 anos (preferencial) ; 

. Experiência em análise de dados (Preferencial) ; 

. Excelentes conhecimentos de Inglês (Fator Eliminatório) ; 

. Sólidos conhecimentos de Excel (Fator Preferencial) ; 

. Bom espı́rito de trabalho e de equipa ; 

. Concentração e Organização ; 

. Boa capacidade técnica e analı́tica ; 

. Disponibilidade imediata (Fator Eliminatório) ; 

. Residência, preferencialmente, na área metropolitana de Lisboa ; 

. Possibilidade de progressão dentro da empresa . 

Os interessados deverão enviar o CV para: 

recrutamento@kantarworldpanel.com, com a referência: Reporting Analyst Full-time	



Para funções de marketing, vendas e relacionamento com clientes empresariais 

COLABORADOR/A 

 

Per>il: 

. Ter uma forte apetência para o empreendedorismo e não para o trabalho por  conta de                                           

outrem; 

. Ter iniciativa e proatividade e não passividade ou dependência; 

. Ter orientação para resultados e não para horários; 

. Ter ambição e não acomodação; 

. Ter visão de futuro e não sede do presente; 

. Ter a perceção que é necessário dar primeiro para se receber em dobro; 

. Ter a capacidade de de>inir objetivos pessoais e não sujeitar-se a objetivos alheios. 

Os interessados deverão enviar o CV para : 

mr@proexpert.biz     
Full-time	



para as funções de assistente/rececionista (preferência por jovem até 30) 

COLABORADOR/A 

 

Preferência por formação ao nıv́el do 12ºano 
Conhecimentos de inglês 
Boa imagem 
Boa capacidade de comunicação  
Com ou sem experiência  
Gosto pela área de rececionista/assistente  

 
Integração numa empresa altamente dinâmica, jovem, exigente e em crescimento na área da produção de 
conteúdos multiplataforma 
Remuneração compatıv́el com as funções  

Os interessados deverão enviar o CV para : 

cristina.amaro@iminmotion.com 
Full-time	


