TÉCNICO DE PROJETO DE INFRAESTRUTURAS CIVIS (M/F)
REDE DE COMUNICAÇÕES MÓVEIS
O nosso cliente DRIVETEL é uma empresa que opera na área das telecomunicações – rede móvel e que
pretende reforçar a sua equipa recrutando para o projeto que está a desenvolver no mercado Nacional e
internacional:
Técnico de Telecomunicações (M/F) – Rede Móvel
PRINCIPAIS FUNÇÕES:
- Visitas Técnicas Indoor/Outdoor para avaliação das infraestruturas das estações de telecomunicações
levantamento de requisitos de implementação;
- Dimensionamento de novas soluções e restruturação de existentes;
- Elaboração de Projetos de Construção de Infraestruturas para estações de Comunicações Móveis;
- Acompanhamento de execução de obras e aceitação final;
- Elaboração de processos de licenciamento de obras de infraestruturas de telecomunicações;

PERFIL:
- Habilitações: 12º ano escolaridade área de ciências, Curso Técnico de Desenho e dimensionamento
Licenciatura em Engenharia Civil (preferencial);
- Capacidade de gestão e organização;
- Resistência ao stress;
- Disponibilidade imediata;
- Conhecimentos informáticos na ótica do utilizador;
- Com carta de condução válida.

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS:
- Experiência superior a 2 anos em análise e dimensionamento de infraestruturas de telecomunicações;
- Experiência em aplicações de desenho técnico (CAD)/VISIO);
- Experiência em elaboração/análise de estudos de estabilidade de infraestruturas;
- Experiência em tipologia ITED/ITUR (preferencial);
- Experiência em orçamentação de projetos de infraestruturas civis de telecomunicações:
- 5 anos de experiência em redes de comunicações móveis (2G/3G/4G), preferencialmente Huawei;
- Certificação de trabalhos em altura (preferencial);
- Carteira profissional de Engenharia Civil (preferencial);

OFERTA:
- Integração numa equipa jovem e dinâmica;
- Oportunidade de desenvolvimento de carreira;
- Renumeração compatível com a experiência demonstrada.

Só serão consideradas as candidaturas enviadas por e-mail: rh@drivewiz.pt.
De acordo com o novo Regulamento Geral de Proteção de Dados, deverá dar o seu consentimento para o
tratamento dos seus dados pessoais no ato de envio do seu CV.

