Embaixada da Suíça no Brasil

Vaga na Embaixada da Suíça em Brasília
Chefe do Serviço Técnico
Taxa de ocupação: 100%
Data de início: imediatamente ou a combinar
Como chefe de uma equipe de cinco pessoas, o profissional será responsável pela
manutenção de todos os imóveis e das instalações técnicas que pertencem à
Embaixada. Ele poderá contar com o apoio de um assistente e chefiará a turma dos
jardineiros, assim como a pessoa encarregada da limpeza dos locais de trabalho.
Seu supervisor direto será o Chefe da Chancelaria da Embaixada.
A pessoa que ocupará este cargo deverá dispor de sentido prático e, idealmente, de
uma formação técnica profissionalizante obtida na Suíça. Ela não deverá hesitar em
efetuar pessoalmente trabalhos de reparação simples. Entre os seus pontos fortes
espera-se a capacidade de planejar os trabalhos a serem efetuados, a aptidão de
priorizar, uma natureza flexível e a idoneidade para monitorar os artesãos e
trabalhadores que serão chamados para efetuar os trabalhos de manutenção
necessários no terreno da Embaixada e nos imóveis.
A Embaixada está à procura de um profissional que disponha de um bom
conhecimento da língua portuguesa (língua materna ou primeira língua estrangeira)
para poder travar relações com as empresas locais e solicitar orçamentos. Também
exigimos um bom conhecimento escrito e falado de uma língua oficial da Suíça –
alemão ou francês. Experiência no comando de funcionários será considerada uma
vantagem.
A Embaixada da Suíça oferece condições de trabalho competitivas e uma
remuneração conforme ao mercado local num contexto multicultural.
Se esta vaga lhe interessa e se se achar idôneo para exercer a atividade descrita
aqui em cima, a Embaixada da Suíça aguarda com prazer a sua carta de motivação
e o seu CV até o dia 14 de junho de 2019 no e-mail seguinte:
bra.vagas@eda.admin.ch (assunto: vaga de emprego, Chefe do Serviço Técnico).
O Senhor Philippe Gafner, Chefe adjunto da Administração, está à sua disposição
para quaisquer informações complementares no que se refere ao anúncio, por meio
do seguinte número de telefone: +55 61 3443 5500 Ramal 808921 ou +41 58 480 89
21.
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