
2 Engenheiros/as  |  ManWinWin Graduation Program Junho 2019 

 

Estamos a recrutar 2 Engenheiros/as para integrar o nosso ManWinWin Graduation Program Junho 2019, 

programa totalmente desenvolvido pela ManWinWin Software, dura 9 meses e está enquadrado no 

Programa Estágios Profissionais (IEFP). 

A nossa empresa não é apenas uma Consultora especializada em software de gestão da manutenção. 

Somos uma família de 14 pessoas que trabalham muito e bem para levar o software de manutenção 

(CMMS) ManWinWin, 100% Made in Portugal, a mais de 600 clientes em mais de 75 países por esse 

Mundo fora. Orgulhamo-nos de ajudar estas empresas e as suas equipas a simplificar o seu dia-a-dia na 

Manutenção! 

 

Procuramos: 

• Licenciatura em Engenharia, elegível para estágio IEFP 

• Gosto pela área da Manutenção (muito importante) 

• Disponível para viajar: 1 semana, 2 semanas, ou mais (Portugal e estrangeiro) 

• Inglês: no mínimo, um BOM inglês, falado e escrito 

• Candidatos/as com à-vontade natural, iniciativa e dedicação; com vontade de resolver 

problemas nos clientes – esse é o verdadeiro trabalho do Consultor 

 

Esperamos: 

• Que saiba para o que vem:  

o O ManWinWin Graduation Program serão 9 meses de intensa formação, 

acompanhamento diário do trabalho dos Consultores Senior e começar, desde cedo, a 

fazer trabalho real em clientes 

o Depois do Mww Graduation Program (9 meses), pretendemos que integre a equipa de 

consultores ManWinWin – os que vão implementar o software e dar formação aos 

clientes sobre como usa-lo e tirar o melhor partido dele 

• Ao fim de 3 meses de Mww Graduation Program: arrancar com a autonomia no trabalho (ie 

sem acompanhamento on site dos Seniores) 

• Ao fim de 4,5 meses: já ser responsável pelo contato direto com, pelo menos, 30 clientes 

ManWinWin 

• Ao longo dos 9 meses: publique, pelo menos, 2 (dois) artigos técnicos e apresente um destes 

trabalhos no Congresso Nacional de Manutenção 

 

Oferecemos (€): 

✓ Mww Graduation Program (Estágio IEFP): Bolsa de estágio IEFP + 150,00 / mês líquidos de 

imposto (subs aliment) 

✓ Depois do Estágio: entra no Mapa Carreira / Remunerações ManWinWin. Tipicamente, será: 

o Ano 1 (já no quadro): começa cerca de 15% acima do Mww Graduation Program 

o Ano 2 e Segs.: incrementos anuais de entre 10% e 15%  



Oferecemos (não €): 

✓ Uma empresa com 14 pessoas, onde todos se conhecem, onde todos contam (mas contam 

mesmo) e onde, de facto, as pessoas que aqui trabalham se sentem bem 

✓ Vida para além do trabalho (é raro que algum colaborador fique a trabalhar na empresa depois 

das 18h30) 

✓ Muita formação e muita aprendizagem – aprende-se muito nesta empresa 

✓ A empresa cresceu mais de 40% em 2018 

✓ Temos mais de 600 clientes que gostam de nós, que nos recomendam a mais clientes e que 

estão connosco, muitos deles, durante anos e anos  

✓ Uma margem de progressão enorme dentro da empresa (que pode até ser noutra área, que 

não a área de consultoria/formação!) 

✓ No Natal, a empresa oferece 1 bacalhau (Seleção Prestige, o de melhor qualidade) de 5kgs a 

cada colaborador  

✓ WinWin Fridays: a TARDE DE 6ª FEIRA É LIVRE. À 6ª feira, é dada a opção aos colaboradores de 

fazer um horário intensivo / reduzido: entrar às 8h00 e sair à 13h30  

✓ Todos fazem tudo, com gosto. Os sócios da empresa também compram o café, substituem as 

toalhitas de mão da WC e compram post-its 


