Engenheiro Técnico Civil – Recém-licenciado para adjunto de direção de
obra de instalações hidráulicas

Perfil:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Licenciatura em Engenharia Civil;
Interesse na área das instalações hidráulica;
Bons conhecimentos de informática (Office, CAD);
Facilidade no relacionamento interpessoal;
Capacidade de iniciativa, dinamismo e proatividade;
Elevada motivação para o trabalho;
Capacidade de organização;
Ambição em progredir;
Com ou sem experiência;

Funções:
•
•
•

Estudo de projetos de engenharia civil;
Preparação de projetos de consulta de subempreitadas e respetivos
materiais;
Acompanhamento às obras em curso (Infinity Tower) acompanhando as
suas diversas fases.

Oferta:
•
•
•
•
•

Salário Compatível com a Função.
Subsídio de transporte.
Seguro de Saúde.
Acesso a remuneração variável trimestralmente de acordo com os
resultados.
Integração em ambiente dinâmico de trabalho;

Engenheiro Técnico Civil – Recém-licenciado para reforçar o
departamento comercial

Perfil:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Licenciatura em Engenharia Civil ou Eletrotécnica;
Interesse na área das instalações Especiais;
Bons conhecimentos de informática (Office, CAD);
Facilidade no relacionamento interpessoal;
Capacidade de iniciativa, dinamismo e proatividade;
Elevada motivação para o trabalho;
Capacidade de organização;
Ambição em progredir;
Com ou sem experiência;

Funções:
•
•
•

Estudo de projetos de engenharia civil;
Preparação de projetos de consulta de fornecedores e respetivos
materiais;
Preparação de propostas comerciais\orçamentos;

Oferta:
•
•
•
•
•
•

Salário Compatível com a Função.
Subsídio de transporte.
Seguro de Saúde.
Acesso a remuneração variável trimestralmente de acordo com os
resultados.
Integração em ambiente dinâmico de trabalho;
Localização Sintra ou Cacém.

Engenheiro Técnico Eletrotécnico – Recém-licenciado para adjunto de
direção de obra de instalações elétricas

Perfil:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica;
Interesse na área das instalações elétricas;
Bons conhecimentos de informática (Office, CAD);
Facilidade no relacionamento interpessoal;
Capacidade de iniciativa, dinamismo e proatividade;
Elevada motivação para o trabalho;
Capacidade de organização;
Ambição em progredir;
Com ou sem experiência;

Funções:
•
•
•

Estudo de projetos de engenharia civil;
Preparação de projetos de consulta de subempreitadas e respetivos
materiais;
Acompanhamento às obras em curso (Prata Riverside) acompanhando
as suas diversas fases.

Oferta:
•
•
•
•
•

Salário Compatível com a Função.
Subsídio de transporte.
Seguro de Saúde.
Acesso a remuneração variável trimestralmente de acordo com os
resultados.
Integração em ambiente dinâmico de trabalho;

