
OFERTA DE EMPREGO

Engenheiro de Produção

Para trabalhar em: indústria de transformação de pedra natural e similares.

● Reforçar a equipa e trabalhar em colaboração com o director da produção.
● Será responsável por definir, planear e gerir as especificações técnicas do

processo produtivo.
● Assegurar e apoiar a equipa no alcance dos objetivos de qualidade e controlo

de custos.
● Assegurar a gestão diária da equipa, promovendo a sua formação, polivalência

e desenvolvimento;
● Pilotar acções de melhoria e produtividades nas linhas de produção da sua

responsabilidade;
● Implementar Software Produção em chão de fábrica.

Local: Alpendorada, Marco de Canaveses
Remuneração: *negociável de acordo com a experiência demonstrada
Contrato: sem termo, tempo inteiro

O seu dia-a-dia
● Analisar e resolver de falhas do processo produtivo;
● Criar e actualizar de instruções de trabalho,



● Promover a otimização dos tempos e métodos produtivos;
● Garantir a disponibilidade dos meios necessários para o normal funcionamento

do processo produtivo.
● Trabalhar em colaboração com a equipa de produção para garantir uma

entrega consistente, de acordo com as necessidades do cliente e da empresa.

O que procuramos
● Licenciatura/mestrado em Engenharia da Produção
● Experiência de pelo menos 3 anos em funções similares (preferencial);
● Profissional com experiência em funções semelhantes.
● Capacidade de liderança e capacidade de bom relacionamento interpessoal;
● Bons conhecimentos das ferramentas Microsoft Office
● Dinamismo, atitude, assertividade;
● Disponibilidade e flexibilidade
● Iniciativa e proatividade;
● Excelência e rigor;

O que oferecemos
● Excelente oportunidade de desempenho de uma função aliciante, num contexto

de investimento e crescimento.
● Integração nos Quadros de uma empresa sólida e com reais perspectivas de

desenvolvimento profissional.
● Horários favoráveis e flexíveis.
● Conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional.
● Oportunidade de evolução profissional;
● Condições negociáveis de acordo com a experiência demonstrada;
● Outras regalias em vigor na empresa.

OUTRAS CONDIÇÕES REQUERIDAS

Habilitações escolares e profissionais mínimas:
Licenciatura ou mestrado

Experiência Profissional, experiência anterior:
Sim

Carta condução:
Categoria B, Ligeiros.



Horário Trabalho e Regime Horário:
a combinar
Nº de Horas:
8.0
Descanso Semanal:
Regime Geral

Remuneração base ilíquida:
Remuneração de acordo com a experiência demonstrada.

Subsídio de refeição:
Sim.

Outras Regalias
Conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional.

Contacto
mvieira@gra2003.pt


