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Farmacêutico - Farmácia Carnaxide 

 

Integre a equipa da Farmácia Carnaxide, assumindo a função de Farmacêutico. 

Será responsável por desempenhar funções de atendimento ao balcão, realização de 

testes bioquímicos, recepção de encomendas, conferência de receituário e contacto com 

os laboratórios, bem como outras funções das competências de um Farmacêutico 

comunitário. Terá sempre em conta elevados critérios de responsabilidade e de 

comprometimento, conseguindo a satisfação do Utente. 

Procuramos um Profissional habilitado a desempenhar funções de Farmacêutico em 

Portugal, podendo estar em início de carreira ou apresentar já experiência em Farmácia 

Comunitária. Tem que ter boa capacidade de comunicação e um elevado espírito de 

equipa, sendo que a orientação para o cliente e resultados serão fatores importantes. 

Horários da Farmácia: de segunda a sexta, entre as 8h30 e 00h00; sábado e domingo, das 

10h00 à 00h00. 

Os horários de trabalho serão devidamente organizados, permitindo fins-de-semana de 

descanso. 

Fará parte de uma equipa sólida e em expansão. 

Envie-nos o seu CV através do Link:  

 

https://www.withcompass.pt/oferta/709/     

http://www.withcompass.pt/
https://www.withcompass.pt/oferta/709/
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Farmacêutico - Cais do Sodré (m/f) 

 

Faça parte da equipa da Farmácia Cais do Sodré, localizada numa zona de Lisboa com 

bastante afluência de Utentes, assumindo a função de Farmacêutico.  

Será responsável por desempenhar funções de atendimento ao balcão, realização de 

testes bioquímicos, recepção de encomendas, conferência de receituário e contacto com 

os laboratórios, bem como outras funções das competências de um Farmacêutico 

comunitário. Terá que prestar um atendimento orientado para as necessidades do Utente, 

aliando o mesmo aos bons resultados da Farmácia.  

Procuramos um Profissional com Formação superior em Ciências Farmacêuticas e em 

início de carreira, com gosto por farmácia comunitária e que valoriza uma farmácia de 

passagem, estrategicamente bem localizada e com um público muito diferenciado. 

Necessita de apresentar uma excelente capacidade de comunicação, escuta ativa e de 

apresentação de soluções.  

Horários: existirá um plano bem organizado de horários rotativos, entre as 8h00 e as 21h00, 

de segunda a sábado.  

Trata-se de uma oportunidade de integrar uma das Farmácias de referência da zona, que 

se destaca pela localização e qualidade dos seus serviços. A Farmácia apresenta um 

layout moderno e uma equipa jovem.  

Envie-nos o seu CV através do Link: 

  https://www.withcompass.pt/oferta/687/ 

http://www.withcompass.pt/
https://www.withcompass.pt/oferta/687/
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Farmacêutico - Almada Fórum (m/f) 

 

Faça parte da equipa da Farmácia do Almada Fórum (Farmácia Castro Rodrigues), 

assumindo a função de Farmacêutico.  

Será responsável por desempenhar funções de atendimento ao balcão, realização de 

testes bioquímicos, recepção de encomendas, conferência de receituário e contacto com 

os laboratórios, bem como outras funções das competências de um Farmacêutico 

comunitário. Terá sempre em conta elevados critérios de responsabilidade e de 

comprometimento, conseguindo a satisfação do Utente.  

Procuramos um Profissional com Formação superior em Ciências Farmacêuticas e gosto 

pela farmácia comunitária, que procure integrar uma Farmácia com bastante movimento 

devido à sua localização e oferta em termos de serviços. Tem que ter boa capacidade de 

comunicação e um elevado espírito de equipa, sendo que a orientação comercial será uma 

mais valia para o desempenho da função.  

Horários: rotativos, entre as 9h00 e 00h00  

Trata-se de uma oportunidade de fazer parte de um Grupo sólido, bem referenciado no 

mercado e com uma visão actual do sector das farmácias em Portugal. Será proporcionado 

um vínculo contratual estável.  

Envie-nos o seu CV através do Link:  

https://www.withcompass.pt/oferta/690/     

http://www.withcompass.pt/
https://www.withcompass.pt/oferta/690/
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Farmacêutico Part-time (m/f) Exposul 

 

Assuma a função de Farmacêutico em regime de part-time na Farmácia Exposul, localizada 

numa zona privilegiada da Expo.  

Será responsável por realizar funções de atendimento ao balcão, realização de testes 

bioquímicos, recepção de encomendas, conferência de receituário e contacto com os 

laboratórios. Participará em ações promocionais, promovendo produtos (dermocosmética 

e outros) junto do cliente, bem como desempenhará outras funções das competências de 

um Farmacêutico comunitário.  

Procuramos um Profissional com Formação superior em Ciências Farmacêuticas/Farmácia 

e gosto pelo contexto de farmácia comunitária. Necessita de apresentar disponibilidade 

horária para trabalhar nos fins-de-semana e/ou finais de dia. Tem que ter boa capacidade 

de comunicação e um elevado espírito de equipa. Uma postura orientada para o cliente e 

para resultados será uma mais valia para o bom desempenho da função.  

A Farmácia beneficia de um tipo de cliente diversificado, combinando o Cliente habitual 

com o Cliente de passagem.  

Trata-se de uma oportunidade de fazer parte de um Projeto sólido, orientado para o rigor 

no Serviço prestado ao Utente.  

Envie-nos o seu CV através do Link:  

 

https://www.withcompass.pt/oferta/692/     

http://www.withcompass.pt/
https://www.withcompass.pt/oferta/692/
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Farmacêutico Part-time - Farmácia Gare do Oriente 

Assuma a função de Farmacêutico em regime de part-time na Farmácia Gare do Oriente, 

localizada numa zona privilegiada da Expo e com fácil acesso a transportes. 

Será responsável por realizar funções de atendimento ao balcão, realização de testes 

bioquímicos, recepção de encomendas, conferência de receituário e contacto com os 

laboratórios. Participará em ações promocionais, promovendo produtos (dermocosmética 

e outros) junto do cliente, bem como desempenhará outras funções das competências de 

um Farmacêutico comunitário.  

Procuramos um Profissional com Formação superior em Ciências Farmacêuticas/Farmácia 

e gosto pelo contexto de farmácia comunitária. Tem que ter boa capacidade de 

comunicação e um elevado espírito de equipa. Uma postura orientada para o cliente e para 

resultados será uma mais valia para o bom desempenho da função. 

Necessita de apresentar disponibilidade horária para trabalhar ao final do dia (até às 

22h00) e/ou dois fins-de-semana por mês. 

A Farmácia beneficia de um tipo de cliente diversificado, combinando o Cliente habitual 

com o Cliente de passagem. 

Trata-se de uma oportunidade de fazer parte de um Projeto sólido, orientado para o rigor 

no Serviço prestado ao Utente. 

Envie-nos o seu CV através do Link:  

 

https://www.withcompass.pt/oferta/698/     

http://www.withcompass.pt/
https://www.withcompass.pt/oferta/698/


 

 

WHITHCOMPASS 
www.withcompass.pt 

 

 

 

Farmacêutico - Farmácia Nova Portas de Benfica (m/f) 

 

Assuma a função de farmacêutico, na Farmácia Nova Portas de Benfica 

Será responsável por desempenhar funções de atendimento ao balcão, realização de 

testes bioquímicos, recepção de encomendas, conferência de receituário, bem como 

outras funções das competências de um Farmacêutico comunitário. Terá sempre em conta 

elevados critérios de responsabilidade e de comprometimento, conseguindo a satisfação 

do Utente e em simultâneo o cumprimento dos objectivos estipulados pela farmácia. 

Procuramos um Profissional habilitado a desempenhar funções de Farmacêutico em 

Portugal, podendo estar em início de carreira ou apresentar já experiência em Farmácia 

Comunitária. Terá que apresentar um elevado espírito de equipa, bem como ambição e 

gosto de trabalhar por objectivos. 

Horários da Farmácia: de segunda a sábado, entre as 8h30 e 21h00; e domingo, das 10h00 

às 21h00. 

Os horários de trabalho serão devidamente organizados, permitindo fins-de-semana de 

descanso. 

Trata-se de uma oportunidade de fazer parte de um Projecto sólido e com elevada margem 

para progressão de carreira. 

Envie-nos o seu CV através do Link: 

 

https://www.withcompass.pt/oferta/711/     

http://www.withcompass.pt/
https://www.withcompass.pt/oferta/711/
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Farmacêutico - Farmácia Marbel Lisboa 

 

Assuma a função de Farmacêutico na Farmácia Marbel, localizada em Lisboa (Avenida de 

Roma). 

O Profissional realizará funções da competência de um Farmacêutico Comunitário, tais 

como a selecção e dispensa de medicamentos e produtos farmacêuticos, aconselhando 

devidamente o utente. Terá que realizar testes bioquímicos, fazer a gestão das 

encomendas e contactar com os laboratórios. Fará o aconselhamento acerca de produtos 

de Homeopatia, dermocosmética e outros. Apoiará a equipa sempre que necessário, 

contribuindo para um bom nível de atendimento e atingimento dos objectivos. 

Procuramos um Profissional habilitado a desempenhar funções de Farmacêutico em 

Portugal, podendo estar em início de carreira ou apresentar já experiência em Farmácia 

Comunitária. Terá que ser orientado para um cliente exigente e que requer uma elevada 

sensibilidade no atendimento. Necessita também de ser orientado para o negócio, 

revelando características de assertividade e liderança. Tem ainda que apresentar 

disponibilidade e motivação para evolução de carreira em Farmácia Comunitária. 

Horários da Farmácia: de segunda a sexta, entre as 8h30 e 00h00; sábado e domingo, das 

10h00 à 00h00. 

Os horários de trabalho serão devidamente organizados, permitindo fins-de-semana de 

descanso. 

Esta será uma oportunidade de fazer parte de um Projecto em crescimento, num Grupo 

sólido. 

Envie-nos o seu CV através do Link:  

 

https://www.withcompass.pt/oferta/710/     

http://www.withcompass.pt/
https://www.withcompass.pt/oferta/710/
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Farmacêutico - Farmácia Gare (m/f) Expo 

 

Faça parte da equipa da Farmácia Gare do Oriente, assumindo a função de Farmacêutico.  

Será responsável por desempenhar funções de atendimento ao balcão, realização de 

testes bioquímicos, recepção de encomendas, conferência de receituário e contacto com 

os laboratórios, bem como outras funções das competências de um Farmacêutico 

comunitário. Terá sempre em conta elevados critérios de responsabilidade e de 

comprometimento, conseguindo a satisfação do Utente.  

Procuramos um Profissional com Formação superior em Ciências Farmacêuticas e gosto 

pela farmácia comunitária, que procure integrar uma Farmácia com bastante movimento 

devido à sua localização e oferta em termos de serviços. Tem que ter boa capacidade de 

comunicação e um elevado espírito de equipa, sendo que a orientação comercial será uma 

mais valia para o desempenho da função.  

Horários: rotativos entre as 8h00 e as 21h00.  

Trata-se de uma oportunidade de fazer parte de um Grupo sólido, bem referenciado no 

mercado e com uma visão actual do sector das farmácias em Portugal. Será proporcionado 

um vínculo contratual estável.  

Envie-nos o seu CV através do Link: 

https://www.withcompass.pt/oferta/684/     
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Farmacêutico - Farmácia Exposul (m/f) 

 

Faça parte da equipa da Farmácia Exposul, assumindo a função de Farmacêutico.  

Será responsável por desempenhar funções de atendimento ao balcão, realização de 

testes bioquímicos, recepção de encomendas, conferência de receituário e contacto com 

os laboratórios, bem como outras funções das competências de um Farmacêutico 

comunitário. Terá sempre em conta elevados critérios de responsabilidade e de 

comprometimento, conseguindo a satisfação do Utente.  

Procuramos um Profissional com Formação superior em Ciências Farmacêuticas e gosto 

pela farmácia comunitária, que procure integrar uma Farmácia com bastante movimento e 

um tipo de cliente diferenciado devido à sua localização e oferta em termos de serviços. 

Tem que ter boa capacidade de comunicação e um elevado espírito de equipa, sendo que 

a orientação comercial será uma mais valia para o desempenho da função.  

Horários: rotativos entre as 9h00 e as 00h00.  

Trata-se de uma oportunidade de fazer parte de um Grupo sólido, bem referenciado no 

mercado e com uma visão actual do sector das farmácias em Portugal. Será proporcionado 

um vínculo contratual estável.  

Envie-nos o seu CV através do Link: 

https://www.withcompass.pt/oferta/688/     

http://www.withcompass.pt/
https://www.withcompass.pt/oferta/688/
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Farmacêutico para a Farmácia Carmele (m/f) Amadora 

 

Assuma a função de farmacêutico, na Farmácia Carmele, na zona da Amadora/Benfica. 

Será responsável por desempenhar funções de atendimento ao balcão, realização de 

testes bioquímicos, recepção de encomendas, conferência de receituário, bem como 

outras funções das competências de um Farmacêutico comunitário. Terá sempre em conta 

elevados critérios de responsabilidade e de comprometimento, conseguindo a satisfação 

do Utente e em simultâneo o cumprimento dos objectivos estipulados pela farmácia. 

Procuramos um Profissional habilitado a desempenhar funções de Farmacêutico em 

Portugal, podendo estar em início de carreira ou apresentar já experiência em Farmácia 

Comunitária. Terá que apresentar um elevado espírito de equipa, bem como ambição e 

gosto de trabalhar por objectivos. 

Horários da Farmácia: de segunda a sexta, entre as 8h30 e 21h00; sábado das 9h00 às 

19h00. Encerra ao domingo. 

Trata-se de uma oportunidade de fazer parte de um Projecto sólido e com elevada margem 

para progressão de carreira. 

Envie-nos o seu CV através do Link: 

 

https://www.withcompass.pt/oferta/712/     

http://www.withcompass.pt/
https://www.withcompass.pt/oferta/712/

