TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS| GWS | M/F | LISBOA
A CBRE - Global Workplace Solutions é a empresa líder mundial em Serviços de Manutenção de
Instalações Técnicas e Facility Management. Com o objetivo de expandir a nossa equipa, estamos
a recrutar um "Técnico de MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS" para integrar as nossas equipas técnicas e
trabalhar num Cliente localizado na zona da Grande Lisboa.

RESUMO DA FUNÇÃO
Executar tarefas de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em instalações e equipamentos
gerais de edifícios. Analisar anomalias e apresentar medidas corretivas e de melhoria do seu
funcionamento. Elaborar relatórios inerentes às tarefas desempenhadas.
DEVERES E RESPONSABILIDADES








Realizar a manutenção das instalações e dos equipamentos a si consignados em
conformidade com as ordens de trabalho e os planos de manutenção;
Garantir que as instalações e os equipamentos sob a sua responsabilidade são mantidos
nas melhores condições de funcionamento;
Realizar as inspeções de rotina e executar o respetivo relatório ao seu superior hierárquico;
Identificar eventuais medidas corretivas a implementar nos equipamentos sob sua
responsabilidade;
Preencher as ordens de trabalho após a sua execução e entregá-las ao seu superior
hierárquico;
Reparar e manter nas melhores condições de funcionamento todos os equipamentos de
edifícios, incluindo tubagens, bombas, válvulas, portas, sistemas de águas pluvias e
drenagem, dentre outros;
Assegurar a realização de todas as tarefas de acordo com as normas de higiene e segurança
no trabalho.

REQUISITOS


Escolaridade mínima obrigatória;



Experiência mínima de 5 anos na área da manutenção de instalações e equipamentos
em edifícios;



Boa apresentação;



Experiência em manutenção de instalações elétricas em edifícios;



Flexibilidade e capacidade de adaptação a ambientes de trabalho e equipas
multidisciplinares.

Se você acredita que você é a pessoa certa para esta função, por favor envie o seu CV e carta de
apresentação em português para rh_gws@cbre.com, incluindo no assunto: TÉCNICO DE
MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS/Lisboa

