
Oportunidade profissional 

• Veterinário e Nutrição animal (m/f)
• Licenciatura em Medicina Veterinária ou Zootecnia e Produção animal;
• Experiência prosifissional entre 3 a 5 anos;
• Sólidos conhecimentos e experiência na área de nutrição em bovinos de leite;
• Conhecimentos de controlo sanitário das instalações pecuárias e da pegada ecológica; 
• Conhecimentos sobre tecnologias e ações de melhoria na produtividade e sustentabailidade da produção animal;
• Conhecimentos sobre os requisitos necessários à melhoria das condições de bem-estar animal. 

Fromageries Bel Portugal S.A., empresa internacional do sector agroalimentar, líder de mercado e promotora do
Programa de Leite de Vacas Felizes, pretende admitir colaboradores para integração na sua equipa dinâmica e
inovadora, na Fábrica da Ribeira Grande - Ilha de S. Miguel:

• Oferece-se:
• Salário compatível com a função e com a experiência profissional;
• Integração em empresa sólida e em projeto inovador;
• Benefício de regalias sociais em vigor na empresa;
• Boas perspetivas de desenvolvimento pessoal e profissional.

As candidaturas devem ser enviadas até dia 13 de novembro de 2019 para o email Carreiras@groupe-bel.com
juntamente com o C.V. atualizado e fazendo referência à função a que se candidata.

Garantimos confidencialidade no tratamento das respostas.

• Competências valorizadas:
• Forte sentido de planeamento, organização e capacidade analítica;
• Facilidade de comunicação e de relacionamento interpessoal;
• Conhecimento de línguas e informática na ótica do utilizador;
• Dinamismo e sentido de responsabilidade;
• Proatividade.
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Oportunidade profissional 

• Auditores (m/f)
• Licenciatura nas áreas do ambiente, produção animal/vegetal e agro-industria;
• Experiência professional entre 1 a 3 anos;
• Capacidade para analisar registos relacionados com a produção pecuária;
• Conhecimentos na excução de registos técnicos; 
• Conhecimentos de requisitos e processos ambientais e de sistemas de mitigação da poluição na atividade

agrícola.

• Oferece-se:
• Salário compatível com a função e com a experiência profissional;
• Integração em empresa sólida e em projeto inovador;
• Benefício de regalias sociais em vigor na empresa;
• Boas perspetivas de desenvolvimento pessoal e profissional.

As candidaturas devem ser enviadas até dia 13 de novembro de 2019 para o email Carreiras@groupe-bel.com
juntamente com o C.V. atualizado e fazendo referência à função a que se candidata.

Garantimos confidencialidade no tratamento das respostas.

• Competências valorizadas:
• Forte sentido de planeamento, organização e capacidade analítica;
• Facilidade de comunicação e de relacionamento interpessoal;
• Conhecimento de línguas e informática na ótica do utilizador;
• Dinamismo e sentido de responsabilidade;
• Proatividade.

Fromageries Bel Portugal S.A., empresa internacional do sector agroalimentar, líder de mercado e promotora do
Programa de Leite de Vacas Felizes, pretende admitir colaboradores para integração na sua equipa dinâmica e
inovadora, na Fábrica da Ribeira Grande - Ilha de S. Miguel:
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