
Oferecemos:
Possibilidade de regresso a Portugal 8 x por ano com pagamento de 8 voos anuais para 
Portugal; 
Contrato de trabalho alemão sem termo;
Remuneração anual ilíquida aprox. 30.000,00 Euros;
Pagamento de subsídio de alimentação 48,00 Euros / dia; 
Pagamento de subsídio de natal e de férias;
Prémios anuais e complemento de reforma da empresa;
Transporte para as obras em veículos da empresa;
Alojamento pago pela entidade patronal;
Apoio em todas as formalidades junto das entidades alemãs;
Disponibilização gratuita de toda a formação contínua e exames médicos necessários.

PEDREIROS, TÉCNICOS DE 
BETÃO ARMADO (m/f)

Para expandir a nossa equipa na área da construção de linhas aéreas de transmissão elétrica procuramos:

Funções a desempenhar:
Execução de tarefas técnicas na área da construção civil e de betão armado na 
construção e manutenção de postes de alta tensão; 
Execução de trabalhos de cofragem, construção civil e betão armado.

Uma equipa forte procura pro�ssionais fortes
A Cteam é há mais de 15 anos um parceiro sólido e con�ável no setor da construção de 
linhas aéreas de transmissão elétrica e de postos de telecomunicações móveis. Somos 
uma empresa num setor de atividade de futuro assegurado com vários escritórios de 
projetos na Alemanha e delegações no Luxemburgo, em França, na Bélgica e Áustria 
que atualmente emprega mais de 700 colaboradores. 

Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã, 
Centro DUAL, Av. Sidónio Pais, 379, 4100-468 Porto.

Pessoa de contacto: Isabel Faria – ifaria@dual.pt

Requisitos:
Formação pro�ssional ou experiência pro�ssional de vários anos na área da construção civil de 
betão armado;
Conhecimentos iniciais de alemão (fator preferencial); 
Carta de condução de ligeiros;
Disponibilidade para trabalhos de montagem na Alemanha;
Capacidade de trabalhar em equipa e de forma autónoma.

Eventuais interessados deverão enviar a sua candidatura com CV, certi�cados de 
formação pro�ssional e cópia de carteira pro�ssional para:

Telefone: 226061563




