
 
  

OFERTA DE EMPREGO 
 

A RHAIZES Consulting dedica-se ao recrutamento e seleção de profissionais para contratação direta pelos 
seus clientes. Trabalhamos com empresas dos mais diversos setores e procuramos candidatos para todos 
os tipos de funções e níveis de qualificação.  

 

NOTA: 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 curriculum vitae. 
 www.rhaizes.com 

Estamos a recrutar, para o Grupo HBD Príncipe, uma empresa de Investimento Turístico fundada em 2010 com especial 
enfoque no Desenvolvimento Sustentável da Ilha do Príncipe, que procura um:  

FUNÇÃO:        Técnico de Higiene e Segurança no Trabalho 
RESPONSABILIDADES: 

● Elaboração, implementação e revisão das políticas e procedimentos de HST; 
● Realização de visitas de auditoria e/ou avaliação de riscos aos postos de trabalho;  
● Elaboração dos respetivos relatórios;  
● Realização de avaliações no âmbito da Segurança do Trabalho (ST); 
● Realização de ações de formação na área da ST;  
● Reporte e análise de acidentes de trabalho (outras dentro do mesmo âmbito/sector de atividade) 
● Condução e participação na resolução de não conformidades e na implementação de ações corretivas, 

preventivas e de melhoria dos sistemas de gestão; 
● Análise e avaliação da legislação aplicável à atividade 

 

REQUISITOS: 

EDUCAÇÃO 
● Curso de Técnico de Segurança e Higiene do Trabalho - Nível 4 

EXPERIÊNCIA 
● Mínima de 1 ano, de preferência em hotelaria ou similar 

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS 
● CAP de Técnico(a) de Segurança e Higiene no Trabalho (nível IV) - obrigatório 
● Conhecimentos nas áreas de Qualidade, Ambiente e Segurança em hotelaria ou similar 
● Formador(a) com CCP atualizado  
● Carta de condução ligeiros 

COMPETÊNCIAS INTERPESSOAIS 
● Forte sentido de ética profissional  
● Equilíbrio entre método, rigor e pragmatismo 
● Personalidade resiliente 
● Orientação para a satisfação do cliente 
● Espírito de liderança, orientada para a transmissão de conhecimentos 
● Forte sentido de responsabilidade e segurança 
● Capacidade de organização, comunicação e relacionamento interpessoal 
● Autonomia, proatividade e dinamismo 

OFERTA: 

BENEFÍCIOS E TIPO DE CONTRATO 
● Remuneração de acordo com a função 
● Horário de Trabalho: 40h semanais 
● Entrada Imediata 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

● Local de trabalho: Ilha do Príncipe em São Tomé e Príncipe 

Se considera esta oferta interessante, envie-nos o seu curriculum vitae para o email: info.rhaizes@rhaizes.com 

indicando a referência STP21/TSHT 
 


