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EUROPE AND MIDDLE EAST
TRAINEE PROGRAM

A Effisus atua a nível global no desenvolvimento e
comercialização de soluções integradas para garan�r a
estanquidade das fachadas de edi�cios, visando a sua maior
eficiência e sustentabilidade.
Com o obje�vo claro de liderar o mercado na área de
atuação, está presente nos diferentes con�nentes, e em
projetos de referência, como o Aeroporto de Dublin e
Ba�ersea no Reino Unido, Fountain Views e Museu do
Futuro nos Emirados Árabes Unidos, ou Hudon Yards nos
Estados Unidos.

Impulsiona
a tua carreira

Quem somos

O PROGRAMA

Requisitos:
Os atributos pessoais são tão importantes quanto as realizações acadêmicas. Estamos à procura de candidatos
entusiasmados que tenham um forte interesse em engenharia e gestão e um fascínio pela maneira como as coisas
funcionam.

• Licenciatura / Mestrado em Engenharia / Gestão
• Fluência em inglês
• Capacidade analí�ca e de atenção ao detalhe
• Capacidade de organização e planeamento
• Disponibilidade para viajar/deslocações

Oferecemos:

• Integração em projeto de referência internacional, em fase de grande crescimento, com perspe�vas claras de
evolução de carreira;

• Experiência com contacto internacional;
• Clara perspe�va de integração dos quadros da empresa no curto prazo

O Effisus Trainee Programme tem como obje�vo atrair aqueles que estão curiosos e dispostos em aprender e
compar�lhar experiências. Nos primeiros meses, vais conhecer as nossa empresa e projetos, terás funções com
verdadeira responsabilidade e tarefas desafiantes com impacto direto nas nossas soluções inovadoras.

Realizar tarefas de projeto em vários departamentos: 
• Esta fase inicial é realizada nos nossos departamentos Técnico / Pesquisa e desenvolvimento / Logís�ca e Vendas.

Isso permi�rá que adquiras um entendimento profundo do negócio, com exposição a pessoas de todos os níveis e
possas construir uma rede de contatos dentro do setor.

• O programa não contém um período limitado e restrito. Na Effisus, acreditamos em desenvolver ao máximo os
nossos a�vos mais valiosos – as nossas pessoas - e apoiá-las para que sejam os melhores, terás tudo o que precisas
para progredir na tua carreira. Ajudar a empresa nos seus principais negócios e no crescimento sustentável.

És entusiasta e vês o mundo de uma forma global? Acreditas no teu potencial 
e procuras uma empresa em rápido crescimento?

O Effisus Trainee Programme é o ponto de par�da perfeito para �!


