
Motorista De Pesados – Lisboa - (M/F) 

A Kelly Services é uma empresa de Gestão de Recursos Humanos que oferece oportunidades 
de emprego em diversos sectores, de Norte a Sul do país. Anualmente, a empresa emprega 
em média 480 000 pessoas em todo o mundo. Desde 2015 a Kelly Services tem vindo a ser 
distinguida como uma das 100 melhores empresas para trabalhar em Portugal. 

 

A Kelly Onsite Solutions está a recrutar Motoristas (M/F) para prestigiada empresa nossa 
cliente na região de Lisboa. 

 

Funções: 
Realiza a entrega as mercadorias na morada dos clientes da empresa; 
Colabora e/ou executa a carga e descarga dos produtos sempre que necessário; 
Realiza a cobrança da mercadoria entregue, acondiciona a mercadoria, garantindo sempre a 
segurança do próprio e da restante equipa e da mercadoria. 
 
Horário e Trabalho: 
2.ªf a 6.ªf com início entre as 06H e as 08H; 
Possibilidade de trabalhar sábados e/ou domingos em caso de necessidade. 
 
Oferta: 
Contrato de Trabalho; 
Integração em empresa de renome no seu segmento de negócio; 
Vencimento Base + Subsídio de Alimentação + Prémios. 
Envie CV atualizado para: vanda.vieira@kellyservices.pt 

 

 

Motorista De Pesados – Évora - (M/F) 

A Kelly Services é uma empresa de Gestão de Recursos Humanos que oferece oportunidades 
de emprego em diversos sectores, de Norte a Sul do país. Anualmente, a empresa emprega 
em média 480 000 pessoas em todo o mundo. Desde 2015 a Kelly Services tem vindo a ser 
distinguida como uma das 100 melhores empresas para trabalhar em Portugal. 
 
A Kelly Onsite Solutions está a recrutar Motoristas (M/F) para prestigiada empresa nossa 
cliente na região de Évora. 
 
Funções: 

Realiza a entrega as mercadorias na morada dos clientes da empresa; 

Colabora e/ou executa a carga e descarga dos produtos sempre que necessário; 

Realiza a cobrança da mercadoria entregue, acondiciona a mercadoria, garantindo sempre a 
segurança do próprio e da restante equipa e da mercadoria. 

 

Perfil: 

Escolaridade mínima obrigatória; 

CAM; 

Cartão Tacógrafo; 

Disponibilidade horária; 

Disponibilidade imediata para início de funções. 
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Horário e Trabalho: 

2.ªf a 6.ªf com início entre as 06H e as 08H; 

Possibilidade de trabalhar sábados e/ou domingos em caso de necessidade. 

 

Oferta: 

Contrato de Trabalho; 

Integração em empresa de renome no seu segmento de negócio; 

Vencimento Base + Subsídio de Alimentação + Prémios. 

Envie CV atualizado para: vanda.vieira@kellyservices.pt 

 

 

 

Motorista Pesados C+E Eventos – Lousada - (M/F) 

A Kelly Services é uma empresa de Gestão de Recursos Humanos que oferece oportunidades 
de emprego em diversos sectores, de Norte a Sul do país. Anualmente, a empresa emprega 
em média 480 000 pessoas em todo o mundo. Desde 2015 a Kelly Services tem vindo a ser 
distinguida como uma das 100 melhores empresas para trabalhar em Portugal. 
 
A Kelly Onsite Solutions está a recrutar Motoristas de Pesados (M/F) com a categoria 
C+E para prestigiada empresa nossa cliente na região de Lousada para realizar o horário: 2ª a 
6ªfeira - 8h30-17h30. 
 
Descrição de Funções: 
- Realizar a entrega das mercadorias na morada/ local dos eventos garantindo os processos, 
equipamentos e regras da empresa; 
- Colaborar e/ou executar a carga, descarga dos produtos e materiais; 
- Montagem materiais sempre que necessário; 
- Acondicionar a mercadoria ou materiais necessários no local adequado, garantindo as regras 
de segurança; 
 
Requisitos: 
- Carta CE (Obrigatório) 
- Experiência em condução empilhador 
- Polivalência e dinamismo 
- Espírito Equipa 
- Capacidade de Comunicação 
- Disponibilidade e flexibilidade de horário 

Envie CV atualizado para: vanda.vieira@kellyservices.pt 
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Distribution Team Leader – Algoz - (M/F) 

 

A Kelly Services é uma empresa de Gestão de Recursos Humanos que oferece oportunidades 
de emprego em diversos sectores, de Norte a Sul de Portugal. Anualmente, em todo o mundo, 
a Kelly Services emprega, em média, cerca de 560 000 pessoas em trabalho temporário e 
cerca de 10 000 em funções permanentes. 
 
Neste momento, encontramo-nos em processo de recrutamento para empresa cliente em 
Lisboa para a função de Team Leader Distribuição - Algoz. 
 
As suas principais responsabilidades serão: 
Coordenar a equipa de Distribuição sob sua responsabilidade na sua atividade diária; 
Monitorizar a gestão de trafego diária nas equipas à sua responsabilidade; 
Minimizar as quebras de produto, utilidades promovendo a sensibilização da equipa para a 
identificação de perdas e assegurando a correta manipulação de produtos; 
Controlar o cumprimento do planeamento de entregas definido pela área de Vendas; 
Fazer cumprir os horários definidos para as cargas e descargas dos camiões; assegurar o nível 
de serviço garantindo as entregas aos clientes nos timings definidos; 
Monitorizar o estado de conservação e limpeza das viaturas alocadas à operação de 
distribuição à sua responsabilidade; 
Cooperar com as equipas, procurando em conjunto solucionar problemas comuns de forma a 
otimizar os principais indicadores, de acordo com a missão da área; 
 
O que esperamos que traga: 
Licenciatura em área relevante (Engenharia, Gestão ou equivalente) 
1-3 anos de experiência de trabalho relevante, preferencialmente em empresas FMCG 
Experiência profissional em gestão de site, gestão de distribuição e coordenação de equipas 
Carta de condução; 
* Conhecimentos de HACCP. 
Envie CV atualizado para: vanda.vieira@kellyservices.pt 

 

Técnico de Eletrónica e Automação – Lisboa - (M/F) 

A Kelly Services é uma empresa de Gestão de Recursos Humanos que oferece oportunidades 
de emprego em diversos sectores, de Norte a Sul de Portugal. Anualmente, em todo o mundo, 
a Kelly Services emprega, em média, cerca de 560 000 pessoas em trabalho temporário e 
cerca de 10 000 em funções permanentes. 
 
Neste momento, encontramo-nos em processo de recrutamento para empresa cliente em 
Vialonga para a função de Técnico de Eletrónica e Automação. 
 
Funções: 
Assegurar a realização de tarefas da área de Eletricidade e Automação de acordo com os 
indicadores definidos, os dados históricos e a previsão de utilização dos equipamentos, assim 
como os normativos da Qualidade, Ambiente e Segurança, de forma a assegurar o serviço e 
índices de eficiência requeridos pelas áreas. 
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As responsabilidades serão: 
* Assegurar a execução de todas as tarefas de Manutenção Corretiva e Preventiva que se 
revelem necessárias; 
* Instalar, manter, reparar sistemas de controlo e comando de máquinas/processos 
produtivos, acionamentos elétricos nos equipamentos e processos produtivos; 
* Calibrar equipamentos de instrumentação e regulação industrial e programar sistemas de 
comando de acionamentos (ex. variadores velocidade); 
* Realizar a programação de sistemas de controlo e comando 
* Realizar os ajustes necessários aos equipamentos 
* Programar/analisar avarias em sistemas de supervisão (ex. WinCC da Siemens), de forma a 
garantir uma melhor operação dos processos produtivos; 
* Instalar e detetar avarias em redes de comunicação 
* Implementar os melhores métodos e as boas práticas na realização de alterações aos 
sistemas; 
* Efetuar análise de avarias 
* Colaborar na implementação da metodologia TPM (5S, Equipas de Melhoria); 
* Realizar a formação e treino dos técnicos/operadores das áreas de engenharia e produção. 
 
 
Queremos que tragas: 
* Licenciatura em Engenharia Eletrónica ou Automação preferencial - pode ser um técnico. 
* Experiência em manutenção industrial de pelo menos 2 anos; 
* Conhecimentos de Inglês; 
* Conhecimentos de pneumática e hidráulica; 
* Conhecimentos de programação Siemens Step7; 
* Disponibilidade horária - Segunda a sexta, turnos rotativos 
(00h às 08h | 08h às 16h | 16h às 00h) 
 
Condições: 
* Contrato sem termo 
* RBM atrativo 
* Subsídio de Turno 
* S.A.: Cantina 
* Target Bónus 
Envie CV atualizado para: vanda.vieira@kellyservices.pt 

 

Distribution Team Leader – Lisboa (M/F) 

A Kelly Services é uma empresa de Gestão de Recursos Humanos que oferece oportunidades 
de emprego em diversos sectores, de Norte a Sul de Portugal. Anualmente, em todo o mundo, 
a Kelly Services emprega, em média, cerca de 560 000 pessoas em trabalho temporário e 
cerca de 10 000 em funções permanentes. 
 
Neste momento, encontramo-nos em processo de recrutamento para empresa cliente em 
Lisboa para a função de Team Leader Distribuição. 
 
As suas principais responsabilidades serão: 

Coordenar a equipa de Distribuição sob sua responsabilidade na sua atividade diária; 

Monitorizar a gestão de tráfego diária nas equipas à sua responsabilidade; 

Minimizar as quebras de produto, utilidades promovendo a sensibilização da equipa para a 
identificação de perdas e assegurando a correta manipulação de produtos; 
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Controlar o cumprimento do planeamento de entregas definido pela área de Vendas; 

Fazer cumprir os horários definidos para as cargas e descargas dos camiões; 

Assegurar o nível de serviço garantindo as entregas aos clientes nos timings definidos; 

Monitorizar o estado de conservação e limpeza das viaturas alocadas à operação de 
distribuição à sua responsabilidade; 

Cooperar com as equipas, procurando em conjunto solucionar problemas comuns de forma a 
otimizar os principais indicadores, de acordo com a missão da área; 

 
O que esperamos que traga: 

Escolaridade Mínima Obrigatória 12º ano 

1- 2 anos de experiência relevante 

Experiência profissional em gestão de site, gestão de distribuição e coordenação de equipas 

Envie CV atualizado para: vanda.vieira@kellyservices.pt 

 

 

 

 TÉCNICO DE VENDAS – Grândola - (M/F)  
A Kelly Services, empresa líder em Gestão de Recursos Humanos, oferece os seus serviços em 
todo o mundo e coloca mais de 500.000 pessoas a trabalhar anualmente. Cotada na bolsa de 
NASDAQ, a Kelly trabalha com mais de 90% das empresas listadas na Fortune 500 e 100. 

A Kelly Onsite Solutions está a recrutar para empresa cliente um Técnico de Vendas (m/f) para 
a região de Grândola: 

 

Perfil: 
Formação Superior concluída em Economia, Gestão (preferencial) ou 12º ano como 
habilitações mínimas (Curso Técnico Profissional Comercial); 
Experiência profissional em funções de Vendas ou Trade; 
Experiência em funções similares – mínimo 2 anos; 
Sentido de responsabilidade; 
Capacidade de organização e comunicação; 
Gosto por trabalhar em equipa; 
 
Requisitos: 
Residente em áreas geográficas como Alcácer do Sal, Sines, Santiago do Cacém; 
Execução das operações inerentes à atividade comercial e prospeção de mercado; 
Angariação e fidelização de clientes; 
Capacidade de negociação e relacionamento interpessoal; 
Boa capacidade de networking; 
Elevada orientação para resultados e cliente; 
Bons conhecimentos de Inglês. 
 
Envie CV atualizado para: candida.bento@kellyservices.pt e vanda.vieira@kellyservices.pt 
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Guia Intérprete - Leça do Balio (M/F)  

 

 

A Kelly Services, empresa líder em Gestão de Recursos Humanos, oferece os seus serviços em 
todo o mundo e coloca mais de 500.000 pessoas a trabalhar anualmente. Cotada na bolsa de 
NASDAQ, a Kelly trabalha com mais de 90% das empresas listadas na Fortune 500 e 100. 
 
A Kelly Onsite Solutions está a recrutar para empresa cliente um Guia Intérprete (m/f). 

 
Perfil: 
- Licenciatura em Turismo, Hotelaria, Marketing ou Comunicação (habilitações mínimas - 12º 
ano); 
- Experiência profissional igual ou superior a 1 ano (em funções similares); 
- Domínio e fluência nos idiomas Inglês, Francês (obrigatório) e Espanhol; 
- Conhecimentos informáticos na ótica do utilizador. 
 
Função: 
- Garantir o acompanhamento de visitantes e clientes esporádicos (nacionais e/ou 
internacionais), prestando informação e um serviço de carácter geral, histórico e cultural, 
tendo presente a atividade core da Empresa que representa. 
- Executar as atividades relacionadas com a venda direta de bilhetes ou produtos em loja ou 
online; 
- Receção, controle e reposição do stock de produtos existente na loja de venda; 
- Apoiar eventos externos ou internos (institucionais, inclusivamente) realizados no espaço de 
atuação; 
- Facilidade de trabalhar em equipa; 
- Disponibilidade e flexibilidade de horários; 
- Elevada capacidade de relacionamento interpessoal e autonomia; 

 

 

 

Envie CV atualizado para: candida.bento@kellyservices.pt e vanda.vieira@kellyservices.pt 

 
 
 
 
 
Técnico de Assistência Técnica – Lisboa - (M/F) 

 
A Kelly Services é uma empresa de Gestão de Recursos Humanos que oferece oportunidades 
de emprego em diversos sectores, de Norte a Sul do país. Anualmente, a empresa emprega 
em média 480 000 pessoas em todo o mundo. Desde 2015 a Kelly Services tem vindo a ser 
distinguida como uma das 100 melhores empresas para trabalhar em Portugal. 
 
A Kelly Onsite Solutions está a recrutar Técnico de Assistência Técnica (M/F) para prestigiada 
empresa nossa cliente na região de Lisboa. 
 
Funções: 
Realizar a montagem, desmontagem, manutenção e reparação de equipamentos instalados 
em pontos de venda; 
Gestão de stock de materiais a seu cargo; 
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Garantir o cumprimento do mapa de visitas e ações a executar, assim como os respetivos 
relatórios de intervenção; 
Assegurar o bom estado de conservação de todos os equipamentos e bens a seu cargo. 
 
Perfil: 
12.º ano de escolaridade, preferencialmente com curso técnico na área de mecatrónica ou 
eletromecânica; 
Experiência anterior em funções similares; 
Fortes conhecimentos na área de manutenção, eletricidade e/ou refrigeração; 
Conhecimentos de informática na ótica do utilizador; 
Carta de Condução (obrigatório); 
 
Horário de Trabalho: 
2ªf a 6ªf das 08H às 18H com período de almoço alargado; 
 
Oferta: 
Contrato de Trabalho com empresa cliente; 
Integração em empresa de renome dentro do setor de mercado; 
Desafio aliciante e integração em equipa dinâmica. 
 
Envie CV atualizado para: candida.bento@kellyservices.pt e vanda.vieira@kellyservices.pt 
 
 
Técnico de Assistência Técnica Braga - (M/F) 

 
A Kelly Services é uma empresa de Gestão de Recursos Humanos que oferece oportunidades 
de emprego em diversos sectores, de Norte a Sul do país. Anualmente, a empresa emprega 
em média 480 000 pessoas em todo o mundo. Desde 2015 a Kelly Services tem vindo a ser 
distinguida como uma das 100 melhores empresas para trabalhar em Portugal. 
 
A Kelly Onsite Solutions está a recrutar Técnico de Assistência Técnica (M/F) para prestigiada 
empresa nossa cliente na região de Braga. 
 
 
Funções: 
Realizar a montagem, desmontagem, manutenção e reparação de equipamentos instalados 
em pontos de venda; 
Gestão de stock de materiais a seu cargo; 
Garantir o cumprimento do mapa de visitas e ações a executar, assim como os respetivos 
relatórios de intervenção; 
Assegurar o bom estado de conservação de todos os equipamentos e bens a seu cargo. 
 
Perfil: 
12.º ano de escolaridade, preferencialmente com curso técnico na área de mecatrónica ou 
eletromecânica; 
Experiência anterior em funções similares; 
Fortes conhecimentos na área de manutenção, eletricidade e/ou refrigeração; 
Conhecimentos de informática na ótica do utilizador; 
Carta de Condução (obrigatório); 
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Horário de Trabalho: 
2ªf a 6ªf das 08H às 18H com período de almoço alargado; 
 
Oferta: 
Contrato de Trabalho com empresa cliente; 
Integração em empresa de renome dentro do setor de mercado; 
Desafio aliciante e integração em equipa dinâmica. 
 
Envie CV atualizado para: candida.bento@kellyservices.pt 
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