Se és uma pessoa com energia, espírito de iniciativa, vontade de estar sempre a aprender e gostas de
desafios, esta posição na AG Eleva pode ser para ti.
A AG Eleva, empresa especializada no sector de elevação está contratando um/a Técnico/a de
Manutenção de Elevadores, para o seu centro de trabalho na Área Metropolitana de Lisboa.
A AG Eleva é uma empresa em expansão que quer reconquistar a confiança dos consumidores no setor de
elevação. Nossos princípios de profissionalismo, transparência, respeito e integridade estão no coração de
tudo o que fazemos. Nosso êxito é a confiança e satisfação do cliente e as nossas equipas são a forma de
alcançá-lo.
Na AG Eleva acreditamos nos processos para aumentar a eficiência e confiança dos nossos colaboradores
e clientes. Apostamos na formação continua garantido o desenvolvimento profissional constante das
nossas equipas e nosso patamar de excelência com o cliente. Medimos resultados, aprendemos e
melhoramos, porque estamos em contante desenvolvimento.
FUNÇÕES PRINCIPAIS:
•
•
•
•
•
•
•
•

Manutenção e reparação de equipamentos, de acordo com as especificações técnicas e de
segurança, de forma a assegurar o seu correto funcionamento;
Conhecimento técnico dos produtos e do processo;
Verificação dos equipamentos;
Limpezas e lubrificações;
Substituição e reparação de componentes;
Identificação e resolução de avarias;
Planeamento e controlo do processo;
Melhoria contínua do processo e do serviço

PERFIL DO CANDIDATO/A:
•
•
•
•
•
•
•
•

12º ano completo, preferencialmente Curso técnico profissional, numa das seguintes áreas:
eletricidade, eletromecânica, eletrónica, automação e/ou mecânica, mecânica industrial;
Experiência prévia demostrada na manutenção e avarias em elevadores;
Capacidade de análise e espírito de iniciativa;
Fortes padrões éticos, conduzindo as suas responsabilidades com total honestidade, integridade e
bom senso
Orientado para os resultados e para o cliente
Competências no âmbito do trabalho em equipa
Responsável;
Carta de condução.

CONDIÇÕES:
•
•
•

Vencimento compatível com a experiência.
Subsídio de Alimentação.
Formação inicial e continua.

Se acreditas ser a pessoa certa, envia a tua candidatura para: rrhh@ageleva.com

