
OPORTUNIDADE DE EMPREGO

Técnico de Produção 

Sector Alimentar (m/f)

Candidato Ideal Descrição

Interessado(a)?

A Iberol é uma das maiores empresas industriais na área alimentar, processando produtos de origem

agrícola (grão de soja e semente de colza) em Portugal.

Serve como elo vital entre os agricultores e os consumidores de alimentos e (bio)energia, processando as

oleaginosas para produção de matérias-primas para a alimentação animal, combustíveis líquidos

renováveis e produtos químicos para uso industrial.

Procuramos Técnico de Produção para a nossa empresa, com reporte direto ao Diretor de Produção da 

Fábrica de Óleos.

A função envolve responsabilidades técnicas e de 

controlo de toda a operação produtiva, tais como: 

✓ Operar e controlar as diferentes fases do 

processo de fabrico, monitorizando as variáveis 

de processo e os equipamentos instalados, tendo 

em vista a otimização do processo

✓ Recolher amostras e efetuar análises ao produto 

fabricado, seguindo os procedimentos definidos, 

para garantir a eficiência do processo e qualidade 

final do produto

✓ Efetuar tarefas simples de manutenção dos 

equipamentos e da zona fabril

Estamos à procura de um talento, motivado e

entusiasmado, disponível para se juntar à nossa

equipa:

✓ Curso de ensino secundário ou de habilitação 

legalmente equivalente – são fatores de 

preferência a experiencia em ambiente fabril e 

a titularidade de um Curso Técnico Profissional  

ou Formação superior nas áreas de processo 

ou Química Industrial

✓ Boa capacidade de comunicação e facilidade 

em estabelecer relações interpessoais

✓ Raciocínio analítico, autonomia individual, pro-

atividade, facilidade de relacionamento 

interpessoal

✓ Capacidade de análise e respetivo impacto dos 

problemas/situações, flexibilidade

✓ Espírito de equipa e sentido de grupo

✓ Disponibilidade para trabalhar por turnos em 

regime de laboração continua

✓ Contacto rh@iberol.pt

✓ Referência Técnico de Produção Sector 

Alimentar

✓ Job ID: RHTP03

Condições
✓ Acompanhamento e Formação on job com 

colaboradores séniores

✓ Pacote salarial atrativo com um Vencimento Bruto 

mensal superior a € 1.500

✓ Integração em Equipa Jovem e Dinâmica


