ESTAMOS A RECRUTAR

A Arsenal do Alfeite, S.A, é uma entidade de referência na indústria
naval, tanto a nível nacional como internacional. Procuramos
colaboradores para reforçar a nossa Direção de Estaleiro:

ENGENHEIROS MECÂNICOS, GESTÃO INDUSTRIAL,
ELETROMECÂNICA, INFORMÁTICA, ELETRÓNICA E DE
COMPUTADORES OU SIMILARES– Ref.ª TES_22

Habilitações literárias:
Licenciatura/Mestrado – Engenharia Mecânica, Gestão Industrial,
Eletromecânica, Informática, Engenharia Eletrónica e de
Computadores ou similares.

Descrição das funções:
- Apoiar a área na definição de políticas e estratégias de
desenvolvimento no âmbito dos serviços de engenharia e de produção;
- Representar a empresa junto dos clientes e de outras entidades
envolvidas nos projetos;
- Desenvolver e coordenar as atividades de produção e de manutenção,
garantindo uma gestão otimizada dos recursos e promovendo a
maximização da produtividade;
- Garantir a execução do planeamento, coordenação e controlo
necessário à gestão dos projetos associados à atividade do estaleiro;
- Preparar e executar os trabalhos solicitados e planeados, de acordo
com os requisitos de qualidade definidos;
- Providenciar o estudo e definição das soluções de reparação,
manutenção para as obras em curso;
- Propor a adoção de novas tecnologias aplicáveis às reparações e e
manutenções;
- Identificar, estudar e planear os trabalhos a executar em cada oficina
a seu cargo e a bordo, de acordo com os planeamentos gerais
estabelecidos;
- Estudar novos métodos ou novas alternativas para incremento da
produção e produtividade.
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- Efetuar a manutenção preventiva e corretiva em sistemas de
comando e controlo de máquinas e sistemas eletrónicos de combate,
bem como ações de reparação de cartas eletrónicas;
- Identificar, estudar e planear os trabalhos a executar em sistemas
eletrónicos da plataforma de produção e distribuição de energia e
sistemas de comunicação e segurança naval.
- Desenho, especificação, coordenação, implementação de soluções
de sistemas de informação tanto aplicacionais como de infraestrutura
com forte componente de desenvolvimento aplicacional,
interopebilidade, virtualização e tecnologias 4.0.

Requisitos preferenciais:
Para a área de Eletrónica valorizam-se conhecimentos em Sistemas
Digitais, Sistemas Analógicos, Microprocessadores, Eletrotecnia,
Linguagem C#, Programação de PLC´s.
Para a área de Informática valorizam-se conhecimentos transversais
de tecnologias de informação e conhecimentos específicos em
tecnologias de integração como webservices, Ind. 4.0 Big Data,
Inteligencia Artifcial etc. Igualmente valorizado conhecimentos em
tecnologias Oracle (Base de Dados, JAVA, FORMS), Microsoft (SQL
SERVER, .NET, POWER BI, etc), HTML 5, CCs JAVA SCRIPT, entre
outros. Conhecimentos em servidores aplicacionais e de base de dados
de tecnologias Oracle e Microsoft.
Domínio da língua inglesa (nível intermédio).
Bons conhecimentos de Microsoft Office, na ótica do utilizador.
Capacidade física e psíquica para trabalho em ambientes confinados,
em altura e a bordo de navios.
Elevado sentido de responsabilidade e organização.
Capacidade de trabalho em equipa e de relacionamento interpessoal.

Oferecemos:
Remuneração base mensal + subsídio de refeição.
Seguro de saúde, extensível a dependentes.
Protocolos com diversas entidades, com condições vantajosas.
Pacote de benefícios sociais atrativo em vigor na empresa.
Espaço para crescimento, com aposta na formação inicial e continua
suportada pela empresa.
Contrato de trabalho sem termo, com integração em projetos de
continuidade.

Integração num estaleiro de referência que proporciona condições de
desenvolvimento pessoal e profissional em áreas de elevada
especialização tecnológica com valor para a empresa e o mercado.
Envie o seu CV, cópia do certificado de habilitações literárias e comprovativos
de formação, com indicação da referência TES_22, para o email até ao próximo
dia 31/05/2022:
recrutamento@arsenal-alfeite.pt

