Technical Manager | GWS | M/F | LISBOA

No âmbito da nossa estratégia de crescimento, estamos a reforçar a nossa equipa na Zona da
Grande Lisboa. Procuramos um Technical Manager, com background técnico relevante e elevado
focus na satisfação do cliente,
RESPONSABILIDADES
Gestão dos Serviços de Manutenção a Instalações Críticas de acordo com as Operações Data Center
(DC O) e Manutenção Estratégica.
COMPETÊNCIAS
• Elevada capacidade de gestão do relacionamentos com o C liente
• Prestar consultadoria técnica e garantir a conformidade legal para as equipas de manutenção do
site e seus clientes a melhor promoção no serviço de classe / melhores práticas e zero “downtime”
em ambientes críticos que garantem o cumprimento de todos os SLA’S técnicos / KPI
• Demonstrar experiência operacional em todos os ambientes críticos de C entros de Dados ou
equivalente, com foco na gestão e operação de alta tensão, baixa tensão, UPS, geradores, sistemas
de refrigeração e de todos os sistemas de apoio e serviços.
• Agir como uma autoridade dentro da empresa para apoiar e aprovar as actividades de alto r isco,
incluindo as autorizações para isolamentos eléctricos / mecânicos, programas de comutação.
• Fornecer indicações a equipas multi-qualificadas de manutenção, de modo a incluir a contratação
efectiva, formação, desenvolvimento, gestão de desempenho de acordo com as políticas de RH.
• Prestação de apoio a contratos e de gestão de desempenho de fornecedores especializados e
contratados.
• Responsável pelo desenvolvimento de Planos de Gestão de Energia e Meio Ambiente
• Demonstrar conhecimentos em matérias de Segurança no Trabalho em todas as operações .
• Auxiliar na criação e manutenção de um conjunto de processos operacionais técnicos assim como
a elaboração de procedimentos técnicos em matéria de Critical Environments para cada
location/site.

REQUISITOS
• Licenciatura em Engenharia ou equivalente.
• C onhecimento de Sistemas de Manutenção Preventiva.
• C onhecimentos ou experiencia em ambientes ou instalações críticas
• C apacidade de trabalhar sob pressão.
• Forte entendimento comercial - P&L / Budget.
• Fortes habilidades de comunicação (oral e escrita) em Português e Inglês.
• Mínimo de 5 anos de experiência em um ambiente relacionado, incluindo UPS, geradores, sistemas
de refrigeração.
• Potencial de liderança e gestão de pessoas.
• Bom relacionamento com o cliente e capacidade de comunicação a todos os níveis.
• Experiência em gestão de projetos em ambientes críticos.
• Bons conhecimentos técnicos e ainda capacidade liderança e apoio às equipas locais/site.
• C onhecimentos em matérias de Segurança e Higiene no Trabalho.
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