RECRUTAMENTO

A Seth, S.A. tem uma forte presença em Moçambique na área da transmissão de
energia eléctrica, subestações e electrificação rural e pretende construir uma
equipa sólida, recrutando:

Encarregado de Frente (M/F)
Electrificação Rural - Moçambique

O Encarregado de Frente – Electrificação Rural responde directamente ao Site
Manager e é responsável pela coordenação e controlo dos trabalhos de transmissão de
energia eléctrica e electrificação rural, garantido que estes estão conforme o projecto
definido, zelando pela qualidade dos mesmos e pela segurança da sua equipa.

Para isso, tem a seu cargo chefes de equipa experientes no terreno que o auxiliam na
orientação das equipas de trabalho, que podem variar entre 20 a 40 trabalhadores.

É também o Responsável de Trabalhos (RT) durante cortes de corrente, zelando pelas
condições de segurança das equipas de trabalho.

As suas principais responsabilidades são:



Controlar e registar a qualidade do trabalho executado e o progresso diário por
equipa/pessoa;



Controlar as condições de segurança das equipas de trabalho;



Confrontar os resultados dos registos com o programado;



Verificar o stock de material para os trabalhos em curso e futuros;



Manter o registo dos materiais gastos diariamente.

Poderá exercer as suas funções em várias zonas do território Moçambicano, conforme
as necessidades de execução de trabalhos de transmissão de energia eléctrica e
electrificação rural.

A Seth tem actualmente trabalhos em: Maputo, Vilanculos, Chimoio e Nacala.

RECRUTAMENTO

Requisitos mínimos



Curso Técnico Profissional (Mecatrónica, Eletricista);



Experiência profissional de 3 anos como oficial electricista de baixa/média
tensão;



Conhecimentos de Informática, principalmente de Excel;



Facilidade de comunicação;



Disponibilidade para trabalhar em Moçambique.

Condições
O salário irá depender da experiência profissional do candidato e das capacidades
demonstradas.

O Alojamento é fornecido pela empresa.

A Seth oferece ainda:


3 viagens por ano.



30 dias úteis de férias por ano.

Candidaturas

Envie o seu CV através do site www.seth.pt ou para o email rh@seth.pt
Para mais informações contacte: +351 219 431 479.

