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ALEMÃO ou HOLÂNDES ou RUSSO ou HEBRAICO 

Quer trabalhar conosco? 

 

 

Oferecemos-lhe a possibilidade de obter um trabalho estável, a tempo inteiro, como Customer care advisor 

(alemão ou holândes)/Online marketing sales expert (alemão ou holândes)/German project information - 

content reviewer/Hebrew customer care advisor/Project information Expedia Hotels/Customer service 

representative/Social media assistent for facebook groups (call center) em Lisboa! 

 

 

1 - Customer care advisor (holândes) 

- Conhecimentos de holândes; 

- Frequência de formação de 2 semanas (8 h/dia) antes de iniciar a função; 

- Contrato de 12 meses assinado no 1.º dia de formação; 

- Contrato permanente de trabalho após 3 anos; 

- 40 h/semana de trabalho, de segunda a sexta, entre as 8h:00m e as 18h:00m; 

- 22 dias de férias por ano; 

- Os subsídios de férias e de Natal são pagos de forma faseada, todos os meses. 

Estrutura de salário Sem alojamento Com alojamento (para quem 
reside a mais de 100 km) 

Salário base 980,67 euros 724,72 euros 

Subsídio de Natal 81,72 euros 60,39 euros 

Subsídio de férias 81,72 euros 60,39 euros 

Subsídio de alimentação 103,84 euros 103,84 euros 

TOTAL 1247,96 euros 949,35 euros 

Poderá também haver lugar para um bónus de 100 euros/mês. 

 

 

www.google.pt 
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2 - Online marketing sales expert (holândes) 

- Conhecimentos de holândes; 

- Frequência de formação de 2 semanas (8 h/dia) antes de iniciar a função; 

- Contrato de 12 meses assinado no 1.º dia de formação; 

- Contrato permanente de trabalho após 3 anos; 

- Seguro de saúde após 6 meses de contrato; 

- 40 h/semana de trabalho, de segunda a sexta, entre as 8h:00m e as 18h:00m; 

- 22 dias de férias por ano; 

- Os subsídios de férias e de Natal são pagos de forma faseada, todos os meses. 

Estrutura de salário Sem alojamento Com alojamento (para quem 
reside a mais de 100 km) 

Salário base 980,67 euros 724,72 euros 

Subsídio de Natal 81,72 euros 60,39 euros 

Subsídio de férias 81,72 euros 60,39 euros 

Subsídio de alimentação 103,84 euros 103,84 euros 

TOTAL 1247,96 euros 949,35 euros 

Poderá também haver lugar para um bónus de 300 euros/mês. 

 

 

3 - German project information - content reviewer (alemão) 

- Conhecimentos de alemão; 

- Frequência de formação de 6 dias (8 h/dia) antes de iniciar a função; 

- Contrato de 12 meses assinado no 1.º dia de formação; 

- Contrato permanente de trabalho após 3 anos; 

- Seguro de saúde após 6 meses de contrato; 

- 40 h/semana de trabalho, de segunda a sexta, entre as 9h:00m e as 20h:00m; 

- 22 dias de férias por ano; 

- Os subsídios de férias e de Natal são pagos de forma faseada, todos os meses. 

Estrutura de salário Sem alojamento Com alojamento (para quem 
reside a mais de 100 km) 

Salário base 1109,61 euros 797,19 euros 

Subsídio de Natal 92,47 euros 66,43 euros 

Subsídio de férias 92,47 euros 66,43 euros 

Subsídio de alimentação 103,84 euros 103,84 euros 

TOTAL 1398,34 euros 1033,90 euros 
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4 - Customer care advisor (alemão) 

- Conhecimentos de alemão; 

- Frequência de formação de 2 semanas (8 h/dia) antes de iniciar a função; 

- Contrato de 12 meses assinado no 1.º dia de formação; 

- Contrato permanente de trabalho após 3 anos; 

- Seguro de saúde após 6 meses de contrato; 

- 40 h/semana de trabalho, de segunda a sexta; 

- 22 dias de férias por ano; 

- Os subsídios de férias e de Natal são pagos de forma faseada, todos os meses. 

- Em Lagoas Park, Oeiras (a 18 km de Lisboa). 

Estrutura de salário Sem alojamento Com alojamento (para quem 
reside a mais de 100 km) 

Salário base 1109,61 euros 797,19 euros 

Subsídio de Natal 92,47 euros 66,43 euros 

Subsídio de férias 92,47 euros 66,43 euros 

Subsídio de alimentação 103,84 euros 103,84 euros 

TOTAL 1398,34 euros 1033,90 euros 

Poderá também haver lugar para um bónus de 100 euros/mês. 

 

 

5 - Online marketing sales expert (alemão) 

- Conhecimentos de alemão; 

- Frequência de formação de 4 semanas + 1 semana (8 h/dia) antes de iniciar a função; 

- Contrato de 12 meses assinado no 1.º dia de formação; 

- Contrato permanente de trabalho após 3 anos; 

- Seguro de saúde após 6 meses de contrato; 

- 40 h/semana de trabalho, de segunda a sexta das 8h:00m às 17h:00m; 

- 22 dias de férias por ano; 

- Os subsídios de férias e de Natal são pagos de forma faseada, todos os meses. 

- Em Lagoas Park, Oeiras (a 18 km de Lisboa). 

Estrutura de salário Sem alojamento Com alojamento (para quem 
reside a mais de 100 km) 

Salário base 1034,33 euros 724,70 euros 

Subsídio de Natal 86,19 euros 60,39 euros 

Subsídio de férias 86,19 euros 60,39 euros 

Subsídio de alimentação 103,84 euros 103,84 euros 
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TOTAL 1310,55 euros 949,32 euros 

Poderá também haver lugar para um bónus de 300 euros/mês. 

 

 

6 - Hebrew customer care advisor (hebraico) 

- Conhecimentos de alemão; 

- Frequência de formação de 2 semanas + 2 semanas (8 h/dia) antes de iniciar a função; 

- Contrato de 12 meses assinado no 1.º dia de formação; 

- Contrato permanente de trabalho após 3 anos; 

- Seguro de saúde após 6 meses de contrato; 

- 40 h/semana de trabalho, de domingo a quinta das 7h:00m às 16h:00m; 

- 22 dias de férias por ano; 

- Os subsídios de férias e de Natal são pagos de forma faseada, todos os meses. 

- Em Lagoas Park, Oeiras (a 18 km de Lisboa). 

Estrutura de salário Sem alojamento Com alojamento (para quem 
reside a mais de 100 km) 

Salário base 1124,15 euros 1369,20 euros 

Subsídio de Natal 93,68 euros 114,10 euros 

Subsídio de férias 93,68 euros 114,10 euros 

Subsídio de alimentação 103,84 euros 103,84 euros 

TOTAL 1415,35 euros 1701,24 euros 

Poderá também haver lugar para um bónus de 100 euros/mês. 

 

 

7 - Project information Expedia Hotels (russo) 

- Nativo de russo: ajudará os turistas/viajantes a pesquisar e a agendar férias ou viagens de negócios; 

- Bons conhecimentos de inglês (B1); 

- Bons conhecimentos de informática; 

- Possuir, no mínimo, o 12.º ano de escolaridade; 

- Frequência de formação de 20 dias de segunda a sexta antes de iniciar a função (em inglês); 

- 40 h/semana de trabalho, de segunda a sexta das 6h:00m às 20h:00m; 

- Contrato de 12 meses; 

- 22 dias de férias por ano; 

- Os subsídios de férias e de Natal são pagos de forma faseada, todos os meses. 
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Estrutura de salário Com alojamento (para quem 
reside a mais de 100 km) 

Sem alojamento 

Salário base 647,12 euros 689,97 euros 

Subsídio de Natal 53,93 euros 57,50 euros 

Subsídio de férias 53,93 euros 57,50 euros 

Subsídio de alimentação 103,84 euros 103,84 euros 

TOTAL 858,81 euros 908,81 euros 

Poderá também haver lugar para um bónus variável: 

- horário noturno (22h:00m – 00h:00m) + subsídio de fim-de-semana = + 25% base/h 

- horário noturno (00h:00m – 7h:00m) = + 50% base/h 

 

 

8 - Customer service representative (russo) 

- Nativo de russo: será responsável por validar o inventário/descrição dos hotéis sendo que para isso, irá 

contactar os hotéis diretamente e reunir a informação necessária; 

- Bons conhecimentos de inglês (B1); 

- Bons conhecimentos de informática; 

- Possuir, no mínimo, o 12.º ano de escolaridade; 

- Frequência de formação de 3 dias antes de iniciar a função (em inglês); 

- 40 h/semana de trabalho, de segunda a sexta das 8h:00m às 7h:00m; 

- Contrato de 12 meses; 

- 22 dias de férias por ano; 

- Os subsídios de férias e de Natal são pagos de forma faseada, todos os meses. 

Estrutura de salário Com alojamento (para quem 
reside a mais de 100 km) 

Sem alojamento 

Salário base 647,12 euros 689,97 euros 

Subsídio de Natal 53,93 euros 57,50 euros 

Subsídio de férias 53,93 euros 57,50 euros 

Subsídio de alimentação 103,84 euros 103,84 euros 

TOTAL 858,81 euros 908,81 euros 

Poderá também haver lugar para um bónus variável: 

- horário noturno (22h:00m – 00h:00m) + subsídio de fim-de-semana = + 25% base/h 

- horário noturno (00h:00m – 7h:00m) = + 50% base/h 
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9 - Social media assistent for facebook groups 

- Frequência de formação de 10 dias, de 8 h/dia antes de iniciar a função; 

- 40 h/semana de trabalho, de segunda a domingo das 8h:00m às 17h:00m; 

- Contrato inicial de 12 meses; 

- Contrato permanente após 3 anos; 

- 22 dias de férias por ano; 

- Seguro de saúde após 6 meses; 

- Os subsídios de férias e de Natal são pagos de forma faseada, todos os meses. 

Estrutura de salário Sem alojamento 
 

Com alojamento (para quem 
reside a mais de 100 km) 

Salário base 864,34 euros 797,19 euros 

Subsídio de Natal 72,03 euros 66,43 euros 

Subsídio de férias 72,03 euros 66,43 euros 

Subsídio de alimentação 103,84 euros 103,84 euros 

TOTAL 1112,24 euros 1033,90 euros 

 

 

 

Marque já a sua entrevista ou solicite mais informações 

em: 963 833 519   ou   962 167 382 

Envie o seu currículo para:  

sonia@realrecsolutions.com 

 

 

 

 

 

 


