
Técnico Especializado em Máquinas de Tear/Tricô (M/F) - Igualada (Espanha) 
 
Funções: 
 
Terá como principais funções analisar os documentos técnicos e proceder à programação dos 
diversos tipos de máquinas, relativos à produção de peúgas, meias e artigos similares, a fim de 
identificar quais as máquinas, equipamentos e matérias-primas mais adequadas para obter os 
produtos finais desejado, bem como, garantir a qualidade do produto produzido e bom 
funcionamento de todos os equipamentos. 
Terá ainda a seu cargo tarefas de afinação, manutenção, reparação, desenho e programação 
de amostras de diversos tipos de máquinas electrónicas de peúgas e meias (monocilíndricas e 
de duplo cilindro LONATI). 
 
Requisitos: 
 
- Habilitações Literárias ao nível 12º Ano – Curso Técnico (Preferencial); 
- Experiência mínima de 5 anos em funções similares; 
- Bons conhecimentos de Espanhol; 
- Disponibilidade Imediata para trabalhar em Igualada (Espanha); 
- Disponibilidade para trabalho por turnos e folgas rotativas – Horário de 2ª a 6ª feira; 
- Boa capacidade de comunicação; 
- Boa capacidade de trabalhar em grupo e/ou individualmente; 
- Boa capacidade de adaptação. 
 
 
Mecânico de Máquinas de Tear/Tricô (M/F) - Igualda (Espanha)  
 
Funções: 
 
Tarefas de controlo, reparação, programação e afinação de diversos tipos de máquinas 
electrónicas de peúgas e meias (monocilíndricas e de duplo cilindro: LONATI) 
 
Requisitos: 
 
- Habilitações Literárias ao nível 12º Ano – Curso Técnico (Preferencial); 
- Experiência mínima de 5 anos em funções similares; 
- Bons conhecimentos de Espanhol; 
- Disponibilidade Imediata para trabalhar em Igualada (Espanha); 
- Disponibilidade para trabalho por turnos e folgas rotativas – Horário de 2ª a 6ª feira; 
- Boa capacidade de comunicação; 
- Boa capacidade de trabalhar em grupo e/ou individualmente; 
- Boa capacidade de adaptação. 
 
Agradecemos a divulgação destas ofertas nos vossos utentes/rede de contactos. 
 
As candidaturas devem ser feitas através do site da Adecco Recursos Humanos, ou então, 
enviar o currículo para castelo.branco@adecco.com. 
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