RECRUTAMENTO E SELECÇÃO DE PESSOAL
Chefe de Departamento de Engenharia
O nosso cliente é uma importante empresa mineira, que procura
identificar candidatos com conhecimentos e competências ajustados às
exigências da função a preencher.
Principais Actividades e Responsabilidades






Assume a responsabilidade do Departamento, assegura a ligação com a
Direcção de Produção e garante o alinhamento com as politicas da Empresa;
Auxilia a Direcção de Operações Mineiras no planeamento da produção e
cumprimento das tarefas planeadas;
Assegura o planeamento e organização das actividades de manutenção
correctiva, preventiva e preditiva de equipamentos, veículos, bem como de
construção, instalação e manutenção dos edifícios do acampamento,
instalações e equipamentos eléctricos, sistemas de fornecimento de energia e
água e sistemas de telecomunicações;
Elabora relatórios diários e mensais, incluindo manutenções e reparações
realizadas, manutenções previstas, tempos de paragem dos equipamentos,
planeamento, custos e orçamentos e outras informações consideradas
importantes.

Nacionalidade: Angolana
Habilitações Académicas: Curso Superior de Engenharia Mecânica
Idade: entre 35 e 55 anos
Disponibilidade: imediata para trabalhar na Lunda‐Norte

Conhecimentos e Competências
Os candidatos devem ter:
• Experiência mínima de 5 anos no sector diamantífero;
• Experiência mínima de 10 anos em equipamentos Caterpillar, Libhier,
Volvo, Toyota e outros;
• Domínio falado e escrito das línguas portuguesa e inglesa;
• Conhecimentos de Informática na óptica do utilizador, com bom domínio
do Excel;
• Capacidade para trabalhar em ambiente multicultural, organizar e gerir
equipas de trabalho, gerir conflitos e trabalhar sob pressão;
• Capacidade de iniciativa, de comunicação e de análise crítica são
fundamentais.

______________Respostas ___________
Os candidatos interessados, que cumpram com os requisitos exigidos, devem
enviar ou entregar o seu Curriculum Vitae actualizado, fotocópia do Bilhete de
Identidade e do Certificado de Habilitações Académicas, até ao dia 15/02/19 para
ou na Emosist.
Rua Guilherme Pereira Inglês, Nº 42, 1º Dtº, (junto ao Largo da Ingombota) - Luanda
(8:00 às 12:30 e 14:00 às 17:30);
E-mail: recrutamento@emosist.com;
Tel: 222331060
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