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Engenheiro de Processos / Projetos

Organização
ISQCTAG

Descrição
Análise dos processos, procura de oportunidades de melhoria e estudo da
produtividade possível.
Planeamento e acompanhamento de projetos para a industrialização de os meios
de produção, instalações automáticas e robotizadas.
Gestão orçamental, planeamento e as relações com clientes e fornecedores.

Habitações Literárias
Licenciatura
em
engenharia
mecânica, organização industrial
(preferencial) ou outra engenharia
equivalente.

Tipo de Emprego
Full-time

Experiência
Engenheiros com experiência em meios de produção industrial: conceção e
execução de obras em instalações de produção, de preferência no sector
automóvel.
Gestão de equipas multidisciplinares, planeamento, organização de tarefas.
Elaboração de orçamentos, negociação com fornecedores e clientes.

Localização
Avenida de Gandra, 4950-297,
Monção / Mangualde, Portugal

Data de Publicação
16 de Fevereiro, 2022

Experiência no sector industrial, de preferência no sector automóvel, na análise e
melhoria de processos a partir de uma visão Lean e tendo a produtividade como
objetivo.

Responsabilidade
Report direto, ao gerente de engenharia e ao cliente, de qualquer situação
decorrente do seu trabalho.
Interação com a equipa de trabalho interna, clientes e fornecedores.
Responsável pela realização dos objetivos, produtividade e planeamento do projeto
proposto.
As responsabilidades estarão de acordo com o perfil e a experiência
demonstrados.

Requisitos
Habilitações académicas de licenciatura Engenharia.
Conhecimentos da área de gestão de projetos.
Conhecimentos na área do software de gestão e Office. (SAP, AS400)
Conhecimentos na área do software de desenho mecânico CAD.
Conhecimentos na área do software de simulação processos. Flexim, Anylogic,
Fluence, Promodel…
Conhecimento na área dos processos de produção, melhoria de processos, kaizen,
Lean manufacturing, 5S, análise FMEA, VSM, 6 sigma.
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Competências de gestão de equipas de trabalho, capacidade de comunicação e
capacidade de negociação.
Trabalho em equipa.
Organização e planeamento.
Carta de condução.
Disponibilidade para viajar durante o tempo de trabalho da instalação. (Max. 1 mês)
no perímetro Europeu.

Contacto
Se estiver interessado/a nesta oportunidade e reunir as qualificações exigidas,
poderá submeter a sua candidatura clicando no botão ‘Apply Now’ ou através do email info@isqctag.pt.
Os candidatos selecionados serão contactados no prazo máximo de 10 dias.

ISQCTAG

ENGENHARIA DE PROCESSOS E ENSAIOS CERTIFICADOS
PARA A INDÚSTRIA AUTOMÓVEL
https://isqctag.pt

