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A TEC  CARREIRAS  

ATEC, um membro do Grupo Loesche, é um dos principais especialistas no campo da otimização de processos 

pirotécnicos na indústria do cimento. As nossas tecnologias inovadoras ajudam os nossos clientes a minimizar os 

custos de produção e a reduzir as emissões. Com sede na Áustria e filiais, bem como representações noutros países, 

temos uma presença global. Para reforçar a nossa equipa, estamos à procura de um: 

 

 

 

 

 

 

As suas responsabilidades: 

• Preparar peças sobressalentes mecânicas para 

Fábrica de Cimento (estratégicas e consumíveis). 

• Preparar um plano de trabalho mecânico. 

• Organizar o fluxo de trabalho mecânico. 

• Monitorizar o stock de peças sobressalentes 

mecânicas. 

• Garantir boas condições de trabalho e segurança 

para a operação de manutenção. 

• Assegurar a qualidade das especificações técnicas 

das peças sobressalentes recebidas e dos 

trabalhos subcontratados. 

• Formação dos departamentos mecânicos dos 

nossos trabalhadores nacionais (angolanos). 

• Concepção de estratégias, procedimentos e 

métodos de manutenção. 

• Diagnosticar problemas de avaria 

• Efectuar inspecções de qualidade dos trabalhos 

• Contactar os departamentos de clientes, clientes 

e outros colegas de engenharia e produção 

• Organizar a aquisição especializada de 

equipamentos, acessórios ou componentes 

• Controlo das Ferramentas de manutenção, lojas e 

equipamentos 

• Monitorizar e controlar os custos de manutenção 

• Lidar com emergências, problemas não 

planeados, e reparações 

• Melhorar as políticas e procedimentos de higiene 

e segurança 

• Participação no planeamento a médio prazo do 

CAPEX

O seu perfil: 
• Formação técnica 

• Experiência de pelo menos 8 anos na indústria do cimento 

• Conhecimento de produção e optimização de clínquer de cimento 

• Disposto a trabalhar no estrangeiro numa equipa internacional 

• Competências linguísticas: Inglês (obrigatório), Português (altamente recomendado) 

Director de Manutenção Mecânica (m/f/d) 
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Contacte-nos: 
Está interessado em fazer parte da nossa equipa e apoiar a nossa posição na indústria mundial de piroprocessamento 

de cimento? Oferecemos um grupo de trabalho motivado, a possibilidade de viagens internacionais, horários de 

trabalho flexíveis e oportunidades de desenvolvimento. 

Se estiver interessado nesta posição, envie a sua candidatura incluindo a sua  expectativa salarial através do e-mail 

para Jacqueline Kohlmayer: Jacqueline.kohlmayer@atec-ltd.com. Aguardamos com expectativa a sua candidatura 

informativa. 


