AJUDANTE DE MOLEIRO

OFERTA PARA:

(REF- FF202001)
EMPRESA:

FARINHAS FIRMOS, MOAGEM DE CEREAIS, LDA.

ÁREA DE ATIVIDADE:

Produção e comercialização de farinhas e outros produtos derivados
da transformação de cereais para o sector agroalimentar

LOCAL DE TRABALHO:

Rua General Humberto Delgado, 1, Mugideira, 2565-775 Turcifal, Torres Vedras

FUNÇÃO / RESPONSABILIDADES:

Auxiliar e cumprir as linhas de orientação dadas pelo Diretor de Produção,
nomeadamente:
- assegurar o funcionamento eﬁcaz dos equipamentos de moagem e alertar
o diretor de produção acerca do mau funcionamento de qualquer equipamento
ou qualquer problema relacionado com a limpeza;
- assegurar o estado de arrumação e limpeza do seu local de trabalho, de acordo
com o estipulado no Plano de Limpeza;
- auxiliar nas descargas de matérias-primas e sacos de embalagem e cargas
de produtos ﬁnais, conferindo ao mesmo tempo as quantidades descritas
nas respetivas guias;
- assegurar o estado de conservação e de espaço do armazém situado nas
instalações da sede da empresa;
- veriﬁcar o cumprimento do descrito nos procedimentos relacionados com
a produção, juntamente com o Diretor de Produção;
- cumprir a identiﬁcação dos produtos que está deﬁnida na empresa;
- assegurar uma correta identiﬁcação e localização das matérias-primas em stock;
- assegurar uma correta identiﬁcação das amostras para análise;
- entrega de amostras no laboratório;
- cumprir as instruções descritas na Ordem de Expedição;
- garantir o cumprimento das regras deﬁnidas para a embalagem, armazenamento
de produto acabado e expedição.

REQUISITOS:

- Habilitação mínima exigida – 1º Ciclo;
- Sentido de responsabilidade e empenho, correção, dinamismo, espírito de
iniciativa, facilidade / orientação para o trabalho em equipa, bom relacionamento
humano, capacidade de aprendizagem e polivalência;
- Requisito preferencial: conhecimento de Inglês;
- Disponibilidade imediata.

TIPO DE VAGA:

Tempo Integral, de Segunda a Sexta, 8h diárias, 40h semanais

VALOR DA REMUNERAÇÃO:

A combinar (Montante dentro da média salarial para Ajudante de Moleiro)
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