ADMINISTRATIVO (A)

FUNÇÕES:
Administrativas
PERFIL DESEJADO:
Licenciatura
Conhecimentos de línguas (Inglês)
Capacidade de comunicação, argumentação e negociação
Autonomia e Sentido de responsabilidade
Domínio de ferramentas informáticas básicas na ótica do utilizador
Utilizador programa informático Primavera preferencial, ou outro ERP

Candidaturas para o mail daf@sibland.pt
Obrigado

Com os melhores cumprimentos/ Best regards,
Tânia Ribeiro
De p . A dm i ni s tr a t iv o e F i na n ce ir o
Em a i l: daf@ si b la n d. p t | Te lm . : (+35 1) 91 6 1 3 8 6 49
SIB, Sociedade Industrial de Britagem de Pedra, Lda
Rua São Luís Gonzaga nº50, Padrão, Pousos, Apartado 303, 2416-903 Leiria
Tel.: (+351) 244 744 431 | Fax.: (+351) 244 744 500
WEB: www.sibland.pt | geral@sibland.pt

ADVERTÊNCIA: Este email, e os ficheiros anexos que possa ter, é confidencial. Destina-se apenas ao indivíduo ou organização à qual é endereçado. Neste contexto, informase que, se o email se extraviou e o recebeu por equívoco, qualquer uso como: impressão, reencaminhamento, divulgação, cópia integral ou parcial deste documento, é
expressamente proibido. Se o recebeu por erro, por favor apague-o e informe o emissor imediatamente. A SIB, LDA reserva o direito de monitorizar e ler toda a
correspondência eletrónica do seu domínio de acordo com a legislação em vigor.
DISCLAIMER: This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you are not
the intended recipient or the person responsible for delivering the email to the intended recipient, be advised that you have received this email in error that any use,
dissemination, forwarding, printing, or copying of this email is strictly prohibited. If you have received this email in error please notify the sender immediately. Please note
that we reserve the right to monitor and read any emails sent and received by SIB, LDA. in accordance with and to the extent permitted by applicable legal rules.



Antes de imprimir este e-mail, pense se será realmente necessário. O Meio Ambiente é responsabilidade de todos.
Before printing this e-mail, think if you really need to. The environment is everyone's responsibility.

