Admitimos – Motorista de Pesados (M/F) – Porto Alto
Descrição da Oferta
Somos uma empresa que atua no mercado do aluguer de equipamentos e pretendemos admitir
para a nossa delegação do PORTO ALTO um MOTORISTA DE PESADOS (M/F), para o transporte de
equipamentos.
Procuramos profissionais:
• Com experiência na função (carga, descarga, amarração, acondicionamento e transporte de
mercadoria/equipamentos);
• Carta de condução (C+E);
• CAM - Certificado de Aptidão de Motoristas de Pesados;
• Cartão de Condutor (Tacógrafo);
• Disponibilidade de horários e para deslocações (nacional)
• Residência próxima do local de trabalho (Porto Alto);
Oferecemos uma oportunidade de integrar um projeto sólido, ambicioso e em expansão, que
proporciona excelentes condições de desenvolvimento pessoal e profissional.

Instruções de Candidatura
Os interessados devem1 enviar a sua candidatura, com indicação da função a que se candidata,
nome completo, idade, morada, habilitações literárias e experiência profissional para: Estrada
Nacional 118 – Km 22 – Apartado 107 – 2135-901 Samora Correia
ou recrutamento@grupovendap.com.

Admitimos – Serralheiro Mecânico (M/F) – Porto Alto.
Descrição da Oferta
Somos uma empresa que atua no mercado do aluguer de equipamentos e pretendemos admitir
para a nossa delegação do PORTO ALTO um SERRALHEIRO MECÂNICO (M/F), para a sua área da
manutenção.
Procuramos profissionais:
•
•
•
•
•

Com experiência na área da serralharia mecânica (ramo automóvel);
Preferencialmente no ramo da manutenção de equipamentos/viaturas e maquinaria pesada.
Recuperação/reparação de estruturas metálicas e chaparia (bate-chapas).
Conhecimentos de soldadura, corte e quinagem de chapas metálicas.
Residência próxima do local de trabalho (Porto Alto)

Oferecemos uma oportunidade de integrar um projeto sólido, ambicioso e em expansão, que
proporciona excelentes condições de desenvolvimento pessoal e profissional.

Instruções de Candidatura
Os interessados devem enviar a sua candidatura, com indicação da função a que se candidata,
nome completo, idade, morada, habilitações literárias e experiência profissional para: Estrada
Nacional 118 – Km 22 – Apartado 107 – 2135-901 Samora Correia
ou recrutamento@grupovendap.com.

Admitimos – Mecânico (Auto) (M/F) – Porto Alto.
Descrição da Oferta
Somos uma empresa que atua no mercado do aluguer de equipamentos e pretendemos admitir
para a nossa delegação do PORTO ALTO um MECÂNICO AUTO (M/F), para a sua área da
manutenção.
Procuramos profissionais:
•
•
•
•
•

Com experiência na área da mecânica (ramo automóvel);
Preferencialmente no ramo da manutenção de equipamentos/viaturas e maquinaria pesada;
Conhecimentos de motores a diesel e elétricos;
Conhecimentos de eletricidade (auto), hidráulica e pneumática;
Residência próxima do local de trabalho (Porto Alto);

Oferecemos uma oportunidade de integrar um projeto sólido, ambicioso e em expansão, que
proporciona excelentes condições de desenvolvimento pessoal e profissional.

Instruções de Candidatura
Os interessados devem enviar a sua candidatura, com indicação da função a que se candidata,
nome completo, idade, morada, habilitações literárias e experiência profissional para: Estrada
Nacional 118 – Km 22 – Apartado 107 – 2135-901 Samora Correia
ou recrutamento@grupovendap.com.

Admitimos – Torneiro/Fresador (M/F) – Porto Alto.
Descrição da Oferta
Somos uma empresa que atua no mercado do aluguer de equipamentos e pretendemos admitir
para a nossa delegação do PORTO ALTO um TORNEIRO/FREZADOR (M/F), para a sua área da
manutenção.
Procuramos profissionais:
•
•
•
•
•

Com experiência na área da mecânica (serralharia/metalomecânica);
Preferencialmente no ramo da manutenção de equipamentos/viaturas e maquinaria pesada;
Conhecimentos de motores a diesel e elétricos;
Conhecimentos de eletricidade (auto), hidráulica e pneumática;
Residência próxima do local de trabalho (Porto Alto);

Oferecemos uma oportunidade de integrar um projeto sólido, ambicioso e em expansão, que
proporciona excelentes condições de desenvolvimento pessoal e profissional.

Instruções de Candidatura
Os interessados devem enviar a sua candidatura, com indicação da função a que se candidata,
nome completo, idade, morada, habilitações literárias e experiência profissional para: Estrada
Nacional 118 – Km 22 – Apartado 107 – 2135-901 Samora Correia
ou recrutamento@grupovendap.com.

