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GOODJOB
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LDA®



“Coisas incríveis no mundo dos negócios
nunca são feitas por uma única pessoa, 
e sim por uma equipa ”
                                             

GOODJOB - PRESTACÃO DE SERVIÇOS LDA

GOODJOB
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LDA®

Steve Jobs
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Somos uma empresa especializada em prestação de serviços, com o objetivo 
principal de ser a melhor solução de mercado na área de Recursos Humanos. 
Procuramos ser a referência nas operações internas efetuadas aos nossos 
clientes, oferecendo um serviço qualificado com alto nível de competitividade. 
Contribuímos de forma decisiva para a continuidade operacional, garantindo o 
sucesso dos nossos clientes.

Atualmente a Goodjob presta serviços ao nível de Outsourcing, cedência e gestão 
de pessoal na area Industrial e Logistica com equipas multidisciplinares, como 
operadores de armazém, operadores de cargas e descargas de contentores. 
manobradores de empilhador, retrateis, stakers, porta-combis. 
Na área de consultadoria prestamos serviços diversos como, por exemplo na área 
imobiliária, gestão contabilística, gestão operacional, serviços informáticos entre 
outros. 

A equipa GoodJob possui Know-how essencial à otimização das operações, por 
forma a satisfazer as necessidades dos projetos, alcançando assim de forma eficaz 
e eficiente os objetivos propostos, dando primazia à boa gestão dos recursos  
contratados e alocados em prol do cliente.
É politica da Goodjob manter uma relação de proximidade para com os 
colaboradores exigindo desta forma melhores índices de níveis de serviço, 
combatendo o distanciamento presente nas comuns empresas de trabalho 
temporário, sendo esta uma característica que distingue a nossa empresa. 

Catarina Vaz
CEO
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A Goodjob tem processos definidos para a identificação das necessidades e requisitos 
dos clientes, de modo a planear e prestar serviços que satisfaçam e, se possível, 
excedam as suas expectativas.

     Evolução Contínua

Empenho e permanente envolvimento dos seus colaboradores quer na valorização 
técnica do seu quadro profissional, quer ainda na garantia dos serviços e produtos.

     Melhoria Contínua

A GoodJob compromete-se a melhorar continuamente o seu desempenho na gestão 
da qualidade, através do estabelecimento e revisão de objectivos e metas que visam a 
optimização dos seus processos, promovendo a comunicação com as partes 
interessadas, em particular com clientes, colaboradores e fornecedores.

     Política de Sustentabilidade

A nossa ambição é promover a prosperidade e criar mudança social, ambiental e 
económica, atingir a otimização dos processos, melhorar as capacidades das pessoas 
e das organizações. Para isso,  existe o nosso compromisso:
. tratar os clientes e parceiros com profissionalismo, respeito e lealdade, facultando 
sempre os melhores serviços do mercado;
. criar um ambiente de trabalho que promova a diversidade, respeite os direitos de cada 
um e equilibre a vida profissional com a vida pessoal;
. investimento na comunidade, recrutando colaboradores e fornecedores locais e 
apostando em atividades que gerem valor económico, social e ambiental;
. diminuir a nossa pegada ecológica, reduzindo o nosso consumo de energia, 
reutilizando equipamentos e fazendo um uso cada vez mais racional dos recursos;
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Nossa
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Catarina Vaz | Mário Vaz | Vânia Silva
André Mota | Jorge Campos | José Cachado



39.069390, -8.865778Rua João Paulo II Bloco B Loja 3
2050-275 Azambuja

Localização
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Contactos

Nas redes sociais

GoodJob - Prestação de Serviços

GoodJob - Prestação de Serviços

facebook.com - Goodjobinformatica

goodjob.pt

geral@goodjob.pt

263 151 782
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