
OFERTA DE EMPREGO 

 

A BLUEOTTER presta serviços ambientais de excelência aos seus clientes e 

parceiros através da gestão global de resíduos, atuando com máxima 

responsabilidade ambiental nas comunidades em que se insere e as melhores 

práticas e técnicas ambientais. 

Junte-se a nós! Neste momento procuramos: 

 

Assistente Administrativo Planeamento e Logística 
(m/f) 

(Ref. 031-AAPL-L-2022) 

Zona de Loulé 

 

O desafio que temos para si: 

• Atendimento ao cliente, registo e agendamento de serviços; 

• Planeamento dos diversos serviços a pedido do cliente tendo em 

consideração as diversas variáveis; 

• Coordenar uma equipa de motoristas, distribuindo e explicando o trabalho 

diário; 

• Gestão de um conjunto de recursos que lhe está afeto (motoristas e 

viaturas); 

• Garantir o cumprimento de níveis de serviço (SLA’s); 

• Assegurar o cumprimento das normativas legais aplicáveis; 

• Organização da documentação associada aos serviços; 

• Reporte e análise de indicadores de performance da atividade. 

 

Os requisitos que procuramos:  

• Dinamismo;  

• Forte sentido de responsabilidade, organização e capacidade de 

aprendizagem; 

• Capacidade de liderança e comunicação; 

• Gosto pelo trabalho em equipa e contacto com o cliente; 

• Orientação para o detalhe e a melhoria contínua; 

• Empatia e espírito de equipa; 

• Experiência profissional mínima de 3 anos em funções similares; 

• Conhecimento da Atividade de Gestão de Resíduos; 

• Bons conhecimentos de informática na ótica do utilizador; 

• Bons conhecimentos da língua inglesa; 

• Carta de condução e disponibilidade para deslocações; 

• Horário: das 7h às 16h de 2ª a 6ª feira.  



OFERTA DE EMPREGO 

 

 

Oferecemos:  

• Remuneração de acordo com a experiência, perfil e conhecimentos 

demonstrados; 

• Integração num grupo de trabalho solido e em desenvolvimento. 

 

Se o seu perfil corresponde ao nosso pedido envie o seu CV com a Ref.ª 031-

AAPL-L-2022 para talentos@blueotter.pt. Os/as candidatos/as selecionados 

serão contactados num prazo de 3 semanas. 

 

 


