Técnico de Qualidade e Ambiente (m,f)
A Seda Ibérica, empresa multinacional, do sector gráfico, líder no setor de embalagens, situada em Paço de
Arcos, pretende admitir com a máxima urgência: Técnico de Qualidade e Ambiente (m,f) com a missão de
Planear, coordenar, assegurar e promover a implementação e melhoria contínua do Sistema de Gestão da
Qualidade e Ambiente, em conformidade com os referenciais normativos e legislação aplicável, contribuindo
para a eficiência e competitividade da Seda Ibérica.
Reportando diretamente à Diretora da Área, será responsável pela execução das seguintes tarefas:
- Apoiar na implementação de sistema de gestão da qualidade e ambiente, de acordo com os referenciais
normativos, exigências regulamentares, estatutários aplicáveis e especificidades de clientes;
- Apoiar no controlo dos aspetos que respeitam à qualidade e ambiente;
- Participar na definição da política e objetivos da qualidade e ambiente, na identificação dos processos e dos
recursos necessários à implementação do sistema de gestão tendo em conta a política e os objetivos definidos;
- Apoiar a DQA, com as restantes áreas funcionais, na estratégia de gestão da qualidade e ambiente de forma a
que os objetivos possam convergir no desenvolvimento da estratégia global da Seda Ibérica;
- Controlar a documentação, mantendo-a atualizada, bem como assegura registos e a análise dos dados do
sistema de gestão da qualidade e ambiente;
- Dar suporte no controlo dos dispositivos de medição e monitorização e assegura a validação dos mesmos;
- Dinamizar a comunicação interna e externa nos aspetos relevantes do sistema de gestão da qualidade e
ambiente, mediante aprovação superior;
- Participar ativamente no tratamento de não conformidades e reclamações e desenvolve programas de ações
corretivas e preventivas. Responde formalmente a clientes mediante a orientação e aprovação da DQA;
- Desenvolver, propor e implementar programas de melhoria contínua validados pela DQA;
- Identificar as necessidades de formação relacionadas com a qualidade e ambiente;
- Apoiar a gestão de recursos humanos no planeamento, organização e avaliação da eficácia das ações de
formação;
definidas pelo plano de formação;
– Sugerir melhorias ou correções na estrutura documental do SGA;
- Apoiar na gestão do programa de auditorias e atua como auditor interno;
- Acompanhar as entidades certificadoras e/ou auditorias externas no processo de certificação;
- Colaborar na avaliação de fornecedores, de acordo com os critérios previamente definidos;
- Colaborar na análise e avaliação da satisfação do cliente, através das técnicas da gestão da Qualidade, de
acordo com os referenciais normativos aplicáveis;
- Colaborar na revisão dos sistemas de gestão da qualidade e ambiente.
Perfil:
- Mestrado ou Licenciatura em Engenharia e Gestão Industrial, Engenharia Alimentar, Engenharia
Agroalimentar ou similar.

- Experiência em contexto fabril no mínimo de 3 anos; Experiência/Participação na implementação e
acompanhamento de Sistemas de Gestão de Qualidade, HACCP e Sistemas de Certificação; Domínio de
Informática na Ótica do Utilizador;
- Conhecimentos de Inglês, compreendido, escrito e falado (eliminatório).
- Experiência na Indústria alimentar;
- Conhecimentos de Francês e Espanhol escrito e falado.
- Forte Drive e Orientação para o Cliente e Negócio, Autonomia, Sentido crítico, Espírito de Equipa,
Responsabilidade, Capacidade de trabalhar sob pressão em contextos dinâmicos, Capacidade de comunicação e
de bom Relacionamento.

Oferecemos remuneração compatível com a função, bem como a integração num grupo de grande prestígio.

Se reúne os requisitos indicados supra, envie a sua candidatura com indicação das condições
salariais/expetativas para: RecursosHumanos_si@sedagroup.org, colocando no Assunto “Técnico de Qualidade
e Ambiente (m,f)”. Caso não obtenha resposta, num prazo de 15 dias úteis, deverá considerar a candidatura
sem efeito para o processo em questão, sendo que a mesma ficará na nossa base de dados durante 2 anos e
considerada em oportunidades futuras desde que devidamente enquadradas com o perfil de competências
desejado. O envio da sua candidatura demonstra a aceitação do tratamento e análise dos seus dados pessoais
para efeitos de recrutamento interno e/ou externo.

Deverá reforçar o seu consentimento no assunto do email de candidatura para garantir a análise do seu CV e
contacto.

