
 
O Grupo Sentidos da Gastronomia Actividades Hoteleiras, com sede em Cascais, encontra-se 

em processo de recrutamento para uma nova unidade de restauração na zona da Comporta, 

no  Carvalhal. 

Cozinheiro M/F 

Integrado nas equipas de Cozinha/Pastelaria, o profissional a admitir terá como principais responsabilidades, 
armazenar, preparar, confeccionar e empratar alimentos, cumprindo os requisitos de qualidade predefinido, 
assegurando o cumprimento das regras de HACCP aplicáveis. 
Perfil do candidato: 

• Formação académica mínima de 12º Ano e/ou curso técnico profissional; 

• Experiência profissional anterior mínima de 1 ano em funções similares (preferencial); 

• Excelente relacionamento interpessoal e espírito de equipa; 

• Criatividade e Inovação; 

• Capacidade de trabalhar sob pressão; 

• Elevado sentido de responsabilidade; 

• Bons conhecimentos de Inglês (preferencial); 

 
Ajudante de cozinha M/F 
 
Integrado nas equipas de Cozinha, o profissional a admitir terá como principais responsabilidades, limpar e cortar 
legumes, carnes, peixes e outros alimentos, armazenar, preparar guarnições para os pratos, executar e colaborar 
nos trabalhos de limpeza da sua secção cumprindo sempre os requisitos de qualidade predefinido e assegurando o 
cumprimento das regras de HACCP aplicáveis. 
Perfil do candidato: 

• Formação académica mínima de 12º Ano e/ou curso técnico profissional; 

• Experiência profissional anterior mínima de 1 ano em funções similares (preferencial); 

• Excelente relacionamento interpessoal e espírito de equipa; 

• Capacidade de trabalhar sob pressão; 

• Elevado sentido de responsabilidade; 

• Bons conhecimentos de Inglês (preferencial); 

 
Empregados de mesa M/F 

Integrado nas equipas de Sala/Bar, o profissional a admitir terá como principais responsabilidades assegurar e 

garantir qualidade de serviço no atendimento ao cliente, preparação de mise-en-place, auxiliar na arrumação das 

salas e das mesas contribuindo para o perfeito funcionamento do restaurante.  

Perfil do candidato:  

• Formação académica mínima de 12º Ano e/ou curso técnico profissional;  

• Experiência profissional anterior mínima de 1ano em funções similares (preferencial);  

• Excelente relacionamento interpessoal e espírito de equipa;  

• Simpatia e gosto pelo atendimento ao cliente;  

• Capacidade de trabalhar sob pressão;  

• Elevado grau de responsabilidade;  

• Bons conhecimentos de Inglês;  

 

 Oferta 

Uma excelente oportunidade de integração numa empresa em crescimento que quer cada 
vez fazer mais e melhor e que lhe proporcionará crescimento pessoal e profissional. 

 

Os interessados, deverão enviar CV para 5entidoscarvalhal@gmail.com  até ao final do mês 
de janeiro 2018 
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