Responsável de Segurança no Trabalho (m/f)

A Conduril - Engenharia, S. A., é uma empresa portuguesa dedicada à execução de Obras de Engenharia Civil e
Obras Públicas com uma marcada presença nacional e internacional, desenvolvendo atualmente a sua atividade
em diversos países, sobretudo no continente africano.

Referência: 393/2022

Localização:
▪

Angola

Função:
▪

Elaborar e verificar os planos de segurança e saúde

▪

Gerir equipas de trabalho e projetos;

▪

Efetuar ações de Acolhimento, Formação e Sensibilização de Segurança e Ambiente, nas frentes de
trabalho em obra de acordo com as necessidades;

▪

Efetuar relatórios de incidentes;

▪

Propor medidas a implementar para melhoria das condições de segurança e saúde dos trabalhadores.

Requisitos:
▪

Mestrado em engenharia civil, ambiente, segurança no trabalho ou outra relevante;

▪

CAP Técnico Superior de Segurança no Trabalho (obrigatório);

▪

Curso auditor interno ISO 45001 (ISO 9001 e ISO 14001, preferencial)

▪

CCP formador (preferencial);

▪

Experiência mínima de 5 anos nas áreas de Construção civil/obras públicas e metalomecânica;

▪

Experiência em planeamento, coordenação de equipas e gestão de vários projetos em simultâneo;

▪

Capacidade de definição de prioridades e resolução de conflitos;

▪

Capacidade de comunicação escrita e verbal fluente em Inglês (obrigatório) e Francês (preferencial)

▪

Capacidade de organização documental e elevada atenção aos detalhes

▪

Resiliência e proatividade

▪

Capacidade de promover a colaboração interna e bom relacionamento interpessoal

▪

Carta de condução de ligeiros

▪

Disponibilidade por deslocações em Angola.

Os candidatos que reúnam os requisitos acima referidos devem enviar a sua candidatura através do correio
eletrónico candidaturas@conduril.pt, mencionando no assunto do referido email a referência apresentada acima.

Responsável de Segurança no Trabalho (m/f)

A sua candidatura só será aceite e analisada se for acompanhada pela declaração de consentimento disponível
em www.conduril.pt, datada e assinada pelo titular dos dados. Com este documento, declara que tomou
conhecimento e autoriza o tratamento dos dados submetidos de acordo com a Política de Privacidade de
Recrutamento da Conduril - Engenharia, S.A., disponível em www.conduril.pt.

