EMPRESA DE SERRALHARIA E CONSTRUÇÃO METÁLICA, SEDEADA EM CACIA‐AVEIRO
Para reforçar equipa procura engenheiros recém‐licenciados/mestrados para 2 áreas:


Desenho e preparação de trabalho



Adjuntos de Direção de obras, em França e em Portugal

Desenho e preparação de trabalho
Responsabilidades:
‐ Produzir desenhos de pormenor para execução de obra, no software Tekla;
‐ Analisar projetos ‐ confirmação de implementação em obra;
‐ Elaboração de documentos de apoio às compras, produção e expedição de material;
Perfil:
‐ Habilitações académicas ao nível de um Curso Técnico Profissional, ou Formação Superior ao nível da Licenciatura ou
Mestrado em Engenharia Civil, Mecânica, ou outra relevante para a função;
‐ Experiência de pelo menos meio ano utilizando o software Tekla (preferencial);
‐ Conhecimentos de desenho em AutoCad 2D;
‐ Conhecimentos de Francês (valorizado);
‐ Residência na proximidade do local de trabalho – Aveiro (preferencial);
Adjunto Director de Trabalhos
Responsabilidades:
‐ Prestar assistência ao DT na definição do planeamento e da execução da obra;
‐ Acompanhar os planos de fabricação das peças a colocar em obra e tratar da organização do estaleiro em obra;
‐ Auxiliar na preparação dos subcontratos de trabalho e do local de construção;
‐ Cuidar a definição do Plano de Proteção e Segurança, sob a orientação do Director Técnico;
‐ Cuidar a gestão da logística e formas operacionais específicas do local de construção;
‐ Assegurar o cumprimento das regras de segurança no local de construção;
‐ Assistir a gestão das obrigações sociais, direitos e obrigações do S/T;
‐ Assessorar o DT na definição das necessidades de recursos para a deslocação de equipas e de subempreiteiros para as
obras, bem como dos recursos adicionais previsíveis;
‐ Assessorar o DT na gestão das equipas de montagem em obra, bem como dos respetivos meios;
‐ Assessorar o DT na articulação com o Desenho e Projeto e com a Produção em fábrica.
Perfil:
‐ Habilitações académicas ao nível de um Curso Técnico Profissional, ou Formação Superior ao nível da Licenciatura ou
Mestrado em Engenharia Civil (preferencial), Mecânica, ou outra relevante à função;
‐ Experiência de trabalho de pelos menos 6 meses em função similar (preferencial);
‐ Conhecimentos de desenho em AutoCad 2D e Tekla;
‐ Conhecimentos de Francês (a fluência da língua francesa falada e escrita é fator preferencial);
‐ Disponibilidade para estadias (3 meses) em França;
Em ambos os casos o salário será a combinar, de acordo com as competências e experiência evidenciados.
Enviar email para:
Victor Fernandes -

victorfernandes@correcta.pt

Director Geral Correcta Construções, Lda.

