A Output Engenharia é a nova empresa de Construção e Reabilitação de Edifícios do mercado
português. Pertencente ao Grupo Sotecnisol, a empresa beneficia dos 47 anos de experiência e
conhecimento do Grupo em diversos sectores, como a Energia, Ambiente, Construção e Engenharia.
Na Output Engenharia queremos pensamento jovem, queremos pessoas motivadas, ambiciosas e
criativas, que olhem para os desafios como oportunidades. Acreditamos que juntos podemos construir
melhor, gerar melhores procedimentos, criar e desenvolver novas ideias que melhorem a nossa oferta, o
nosso trabalho e o nosso dia.
Procuramos um ORÇAMENTISTA para desenvolver as nossas Propostas Comerciais.

Descrição de Funções:
• Realização de medições, orçamentos e propostas com vista à execução de obras de Construção
Civil/Reabilitação de Edifícios;
• Análise de erros e omissões;
• Consulta a fornecedores e subempreiteiros;
• Elaboração de toda a documentação técnica e comercial;
• Consulta e apresentação de propostas nas diversas plataformas eletrónicas.
Perfil do Candidato:
• Preferencialmente com formação superior em Engenharia Civil;
• Sólida experiência profissional em funções semelhantes na área de Construção Civil/Reabilitação
de Edifícios;
• Será valorizada experiência na elaboração de orçamentos e propostas de obras de adutores,
reservatórios e tanques;
• Bons conhecimentos de desenho técnico, AutoCAD e Project;
• Orientação para o cliente e resultados;
• Espírito de equipa e boa capacidade de comunicação;
• Excelente capacidade de planeamento, organização e gestão do tempo;
• Rigoroso, autónomo e de perfil analítico;
• Disponibilidade para deslocações nacionais.
Oferece-se:
• Remuneração e condições compatíveis com a experiência apresentada;
• Formação geral e específica;
• Possibilidade de integração numa empresa sólida e em crescimento;
• Integração num projeto ambicioso e em forte crescimento.

Se acredita que é a pessoa que estamos à procura, aceite o nosso desafio, envie-nos o seu CV para
goncalo.peres@noteisol.pt com a Referência: MO
As pessoas são o nosso maior valor!
Venha trabalhar connosco.
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