
A Herdade Vale da Rosa é actualmente o maior produtor nacional 
de uva de mesa com uma área de produção de cerca de 250 
hectares e 12 variedades de uva de elevada e reconhecida 
qualidade. O projecto empresarial Herdade Vale da Rosa é um 
projecto sólido, de grande dimensão e único em Portugal que tem 
por missão a produção e comercialização de uvas de mesa de alta 
qualidade. Neste momento a Herdade procura: 
 

Operadores de Qualidade M/F – 6 vagas 
 
Requisitos: 
• Habilitações literárias - mínimo 12º ano (factor obrigatório) ; 
• Conhecimentos na área da Qualidade; 
• Gosto pelo trabalho em equipa; 
• Dinamismo e pró-actividade; 
• Flexibilidade de horários e disponibilidade para trabalhar aos 

sábados; 
• Sentido de responsabilidade; 
• Transporte próprio; 
• Disponibilidade de 15/07/2017 a 30/10/2017. 
    
Caso esteja interessado(a) por favor envie o seu currículo 
actualizado para o email recrutamento@valedarosa.com 

mailto:recrutamento@valedarosa.com


A Herdade Vale da Rosa é actualmente o maior produtor nacional 
de uva de mesa com uma área de produção de cerca de 250 
hectares e 12 variedades de uva de elevada e reconhecida 
qualidade. O projecto empresarial Herdade Vale da Rosa é um 
projecto sólido, de grande dimensão e único em Portugal que tem 
por missão a produção e comercialização de uvas de mesa de alta 
qualidade. Neste momento a Herdade procura: 
 

Estágio Profissional M/F – Recursos Humanos 
 
Requisitos: 
• Habilitações literárias - mínimo 12º ano (factor obrigatório) ; 
• Elegível para realizar Estagio Profissional através da Medida do 

IEFP;  
• Conhecimentos de Office; 
• Facilidade no relacionamento interpessoal;  
• Gosto pelo trabalho em equipa, planeamento e organização;  
• Capacidade de iniciativa, dinamismo e pro-actividade; 
• Flexibilidade de horários e disponibilidade para trabalhar aos 

sábados; 
• Sentido de responsabilidade; 
• Transporte próprio; 
• Disponibilidade de 01/05/2017 a 30/11/2017. 
    
Caso esteja interessado(a) por favor envie o seu currículo 
actualizado para o email recrutamento@valedarosa.com 

mailto:recrutamento@valedarosa.com

