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AS NOVIDADES DOS NOSSOS ASSOCIADOS

No primeiro mês do ano, os nossos Associados comunicaram as suas conquistas, ações de apoio

social e próximos passos para fortalecimento dos negócios e dos serviços. 

1. A GEBERIT ganha a Medalha de Platina da plataforma EcoVadis pela sua gestão de

sustentabilidade;

2. A Luís Simões junta-se à Solidarlsa para apoiar o Banco Alimentar;

3. A Reta está a recrutar Mecânicos de Semirreboques para a sua Oficina no Carregado.

1. GEBERIT

Pelo terceiro ano consecutivo, a GEBERIT

recebeu a Medalha de Platina da EcoVadis

pela sua gestão de sustentabilidade. Este é o

prémio mais conceituado, atribuído como

parte da avaliação anual da EcoVadis. A

Geberit coloca-se, assim, entre os Top 1% de

todas as empresas listadas pela EcoVadis

em todas as indústrias e países. Este

prémio atesta que a Geberit tem um sistema

de gestão de sustentabilidade abrangente,

sistemático e a longo prazo. 
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2. LUÍS SIMÕES - LOGÍSTICA E TRANSPORTE

Em conjunto com o Instituto Superior de

Agronomia, a Luís Simões esteve presente na

campanha para fornecer ao Banco Alimentar

alimentos que ajudarão muitas famílias.

Foram transportados 1.000 kg de sementes

de trigo duro, da variedade "Fado", que,

depois da colheita, será transformado em

massa.

3. RETA - SERVIÇOS TÉCNICOS E RENT-A-CARGO

A Reta - Serviços Técnicos e Rent-a-Cargo,

S.A. está a contratar Mecânicos de

Semirreboques para a sua Oficina

no Carregado, com entrada imediata!

Os interessados poderão enviar o seu CV

para ana.isabel.silva@reta.pt. 

DIRECTÓRIO DE ASSOCIADOS.

CONHEÇA OS NOSSOS ASSOCIADOS!

Quer fazer parte deste promissor Directório?
Torne-se Associado da AGEIRA!

ADERIR À AGEIRA
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