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JUNTA-TE A NÓS!

O nosso sucesso é o sucesso das nossas pessoas
O sucesso de uma empresa é o resultado do mérito das pessoas que a integram. O talento, a paixão e a dedicação são os atributos
que melhor descrevem as pessoas que vestem a nossa camisola.
Reconhecemos e celebramos as conquistas daqueles que todos os dias representam a nossa marca nas mais variadas áreas de
atividade.

Constrói a tua carreira num grupo internacional
Como empresa do grupo VINCI Energies, desenvolvemos projetos em todo o mundo em conjunto com outras empresas do grupo,
nas mais diversas áreas de atividade.
Aqui terás a possibilidade de participar em projetos nas mais diversas áreas de atividade, explorar a tua criatividade, desenvolver
novas competências e abraçar oportunidades de crescimento profissional.

Uma cultura de união, como uma família
A Sotécnica é uma empresa com raízes nacionais e uma cultura familiar, que hoje em dia conta com cerca de 670 pessoas por todo
o mundo a representar as várias unidades de negócio da Sotécnica.

Porquê a Sotécnica?
Diversidade

Procuramos pessoas motivadas, de diversas áreas profissionais, que se identifiquem com os nossos
valores, com a nossa cultura e que queiram crescer connosco.
Desenvolvimento

Seja qual for o teu background, nós oferecemos as condições necessárias para aplicares e
aperfeiçoares as tuas competências. Potenciamos as capacidades dos nossos profissionais e
oferecemos as mesmas oportunidades de formação e progressão de carreira a todos.
Cooperação

As nossas unidades de negócio e equipas trabalham em estreita colaboração. Somos uma equipa
multidisciplinar e a partilhamos de recursos e de know-how fazem parte do nosso dia-a-dia.

A formação e a dedicação são as bases para o crescimento
Apostamos na partilha de know-how, como forma de promover o desenvolvimento pessoal, a diversidade e a igualdade de
oportunidades.
Proporcionamos um ambiente aberto à participação, baseado no compromisso, na solidariedade, na confiança e na formação
contínua das nossas equipas.

Queres fazer parte da nossa equipa? Junta-te a nós e faz parte da nossa história!

Inscreva-se agora e junte-se a
nós
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