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Disneyland Paris recruta em Portugal 
nas áreas da 

Restauração, Acolhimento & Animação e Vendas 

Sessão de recrutamento/entrevistas – 17 janeiro 2018 - Lisboa 

A Disneyland Paris procura, em Portugal, candidatos interessados em posições nas áreas da 

Restauração (cozinha, bar, serviço de mesa e balcão), Acolhimento & Animação (receção do 

parque/bilheteiras, operador(a)/animador(a) de atrações e bagagista), Vendas (vendedor(a) de loja). 

São requisitos para a candidatura: 

• Idade mínima de 18 anos (nacionalidade de um dos países da UE/EEE) 

• Bons conhecimentos de Francês e de Inglês (imprescindível) 

• Bons conhecimentos de uma 3ª língua europeia (área do acolhimento e vendas) 

• Orientação para o serviço ao cliente e boa capacidade de comunicação 

• Flexibilidade ao nível de horários  

Condições oferecidas: 

• São propostos contratos de trabalho sem termo (CDI) e a termo certo (CDD) - duração de 2 a 8 

meses - a tempo completo (35 horas semanais), com início a partir de fevereiro/março de 2018 

• O salário bruto será de 1.480,27 Euros/mês, para um horário de trabalho de 35 horas semanais 

(5 dias por semana, podendo incluir Sábados e Domingos) 

• Serão proporcionadas, a título facultativo, algumas condições facilitadas (embora não gratuitas) 

de alimentação (entre 4 a 5 euros/refeição completa) e alojamento (custo de 350 Euros/mês, no 

caso dos contratos a termo CDD)  

Candidaturas: 

• Registo e candidatura online no portal da Disneyland Paris em http://bit.ly/2jI39rk (francês ou 

inglês) a partir do item  disponível na parte inferior da página 

«Hospitality / Sales jobs (interview in Lisboa - Lisbon) – Restauration / Vente / Accueil (entretien 

à Lisbonne) - (DME LISBON 18)» 

• Data limite de candidatura: 10 de janeiro 2018 

• Dar conhecimento do registo online da candidatura ao Conselheiro EURES joao.medroa@iefp.pt 

• Só os candidatos que procederem ao registo e candidatura online, no portal da Disneyland Paris, 

como indicado, poderão vir a ser pré-selecionados e convidados - pela equipa de recrutamento 

da Disneyland - para a sessão de recrutamento/entrevista (em francês e inglês) 

Mais informações: 

• Contactar João Medroa (Conselheiro EURES) joao.medroa@iefp.pt ou David Mercier 

(Responsável pelo recrutamento na Disneyland Paris) david.mercier@disney.com 

• Consultar o website Disneyland Paris 

- Sessão de recrutamento em Portugal: http://bit.ly/2eSWDc4 (EN) http://bit.ly/2wV1V1p (FR) 

- FAQ’s: http://careers.disneylandparis.com/fr/faq  
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