
 
 

TRABALHADORES/ OPERADORES AGRÍCOLAS 
Ferreira do Alentejo 

(m/f) 
 
A Herdade Vale da Rosa é o maior produtor nacional de uva de mesa com uma área de produção 
de cerca de 250 hectares na zona de Ferreira do Alentejo e de 13 variedades de uva de mesa 
de elevada e reconhecida qualidade a nível internacional, principalmente de uva sem grainha. 
No âmbito do nosso projeto de desenvolvimento e expansão, estamos a admitir pessoas 
dinâmicas e profissionais para a função de Trabalhadores/Operadores Agrícolas, que queiram 
abraçar um projeto aliciante, e fazer parte da família Vale da Rosa. 
 
Função:  

• Realizar as tarefas operacionais de campo/vinha, como tirar folhas, poda seca e verde, 
marcar, destroçar e amarrar varas, colocar panos, colheita e embalamento, entre outras 
necessárias cumprir, de acordo com o plano de atividades definido e indicado 
superiormente, por forma a atingir os objetivos propostos; 

• Utilizar corretamente os materiais e as ferramentas de trabalho disponibilizadas pela 
empresa; 

• Efetuar as ações de limpeza, recolha e devolução dos utensílios e materiais utilizados 
nas práticas agrícolas realizadas; 

• Respeitar e cumprir com os requisitos de qualidade, normas de higiene, segurança e 
boas práticas agrícolas, entre outras em vigor na empresa. 

 
Perfil Pretendido: 

• Escolaridade mínima obrigatória (preferencial); 

• Experiência profissional na área agrícola, preferencialmente em vinha; 

• Sentido de responsabilidade, dinamismo e rapidez de execução de operações; 

• Capacidade de aprendizagem, adaptação e polivalência para o desempenho de várias 
tarefas e operações associadas à função;  

• Facilidade de relacionamento interpessoal e de trabalho em equipa; 

• Boa aptidão física e capacidade para trabalhar ao ar livre; 

• Residência ou disponibilidade para residir na zona de Ferreira do Alentejo; 

• Disponibilidade imediata. 
 

 
Oferecemos: 

• Integração numa empresa sólida, de grande dimensão e única em Portugal que se 
encontra em fase de expansão e desenvolvimento; 

• Condições salariais de acordo com a função a desempenhar; 

• Subsídio de alimentação e regalias sociais em vigor na empresa; 

• Transporte da empresa mediante a zona de residência; 

• Formação adequada para o desempenho da função. 
 
 
Se tem o perfil e os requisitos que procuramos, se quer fazer parte da nossa Empresa, envie-
nos o seu Curriculum Vitae atualizado, no prazo máximo de 5 dias, para o e-mail 
recrutamento@valedarosa.com indicando “Trabalhadores/Operadores Agrícola p/ Vale da Rosa” 
ou apresente a sua candidatura através do nosso site http://www.valedarosa.com/recrutamento/. 
Os candidatos considerados serão contactados no prazo máximo de uma semana e conforme 
as atividades operacionais em curso na empresa.  
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