Recrutamento de técnicos para o IEP:
Técnico de END - Ensaios não Destrutivos
Requisitos mínimos:
12º Ano de escolaridade
3 anos experiencia na Industria ou como técnico de ensaios
Nível II em RT, PT, MT, VT
Carta condução ligeiros
Disponibilidade para trabalhos noturnos
Disponibilidade para se deslocar a nível nacional e internacional
Oferecemos vencimento base compatível com a função, subsidio de refeição, ajudas de custo e outras regalias
em vigor na empresa.
Enviar candidatura com CV para recrutamento@iep.pt mencionando em assunto “END”

Técnico de Inspecção – Porto – Lisboa
- 12º ano de escolaridade
- Licença de técnico de gás
- Experiência superior a 2 anos na área do gás
- Carta de condução
Fatores preferenciais:
- Experiência como inspector de instalações de gás
- Conhecimentos na área das instalações eléctricas
Oferecemos contrato de trabalho, vencimento base, subsidio de refeição, prémio de produtividade, viatura e
telemóvel de serviço e outras regalias em vigor na empresa.
Os interessados devem enviar candidatura com CV para recrutamento@iep.pt mencionando em assunto o
“Procº 10/2018”

Técnico de Inspecção – Porto/Gaia/Aveiro
- Licenciatura em engenharia eletrotécnica
- Carta de condução ligeiros
- Proatividade, dinamismo, responsabilidade e autonomia
- Disponibilidade para deslocações
- Disponibilidade imediata
Preferencial
- 1 ano de experiência na área das instalações elétricas
- Formação Básica de Segurança / Passaporte de Segurança

Oferecemos contrato de trabalho, vencimento base, subsidio de refeição, prémio de produtividade, viatura e
telemóvel de serviço e outras regalias em vigor na empresa.
Os interessados deverão enviar candidatura com CV para recrutamento@iep.pt mencionando em assunto o
“Procº 09/2018”.

Técnico de Inspecção – Elevadores - Porto
- Engenheiro Eletrotécnico inscrito na Ordem dos Engenheiros ou Engenheiro Técnico da especialidade de
Energia e Sistema de Potência inscrito na Ordem dos Engenheiros Técnicos.
- 2 anos de experiência comprovada em instalações de elevação (área da instalação, manutenção ou inspeção).
- Carta de condução
- Proactividade, dinamismo, responsabilidade e autonomia
- Disponibilidade para deslocações
Oferecemos contrato de trabalho, vencimento base, subsidio de refeição, viatura e telemóvel de serviço e
outras regalias em vigor na empresa.
Os interessados devem enviar candidatura com CV para recrutamento@iep.pt

Sales Engineer
Licenciado em áreas técnicas, preferencialmente em Engenharia Mecânica ou Eletrotécnica;
Experiência mínima de 1 ano em funções de venda ou suporte técnico de vendas;
Conhecimentos na área dos serviços de controlo de qualidade e segurança;
Excelentes capacidades escritas e verbais para comunicar;
Deve ser capaz de trabalhar sob pressão e cumprir prazos críticos;
Deve ser capaz de construir soluções e/ou recomendações para clientes, serviços de engenharia e equipa de
vendas;
Deve ser capaz de gerir e priorizar vários projetos, trabalhando de forma independente para cumprir prazos;
Deve ser capaz de aprender e usar novos softwares comerciais e técnicos;
Deve ser capaz de entender os aspetos técnicos dos serviços;
Alta proficiência com o Word, Excel e PowerPoint é essencial;
Dá-se preferência a quem tenha conhecimentos no âmbito dos Equipamentos sob Pressão, Ensaios Não
Destrutivos, Instalações de Combustíveis e de Gás
Oferecemos vencimento base compatível com a função, subsidio de refeição, viatura e telemóvel de serviço e
outras regalias em vigor na empresa.
Enviar candidatura com CV para recrutamento@iep.pt

Responsável Técnico
Licenciatura em Engenharia Mecânica ou similar
Conhecimento profundo da Diretiva de Equipamentos sob Pressão
Experiência em inspeção e certificação de equipamentos sob pressão, reservatórios de ar comprimido para
licenciamento/certificação.
Experiência em inspeções a geradores de vapor para fins de certificação/licenciamento.
Capacidade de gerir os processos de licenciamento ou certificação de ESP
Capacidade de gerir equipas técnicas, executar planeamento e controlo de projetos
Alta proficiência com o Word, Excel e PowerPoint
Oferecemos vencimento base compatível com a função, subsidio de refeição, viatura e telemóvel de serviço e
outras regalias em vigor na empresa.
Enviar candidatura com CV para recrutamento@iep.pt

