
Cargo:

Técnico de Serviços (m/f/d) 

Serviço em campo

Tipo: 

Integral

Local:

Itajaí, SC, BRASIL

Contato:

Mr. Arno Gonçalves 

rh@schottel.com.br

Endereço:

SCHOTTEL do Brasil 

Propulsões Marítimas Ltda. 

Rua Heitor Liberato, 927 

CEP 88.303-100 Itajaí/SC 

Brasil

www.schottel.com

Convença-nos com seu talento 
e experiência. Envie sua 
candidatura com currículo em 
formato PDF para:
Mr. Arno Gonçalves, 
rh@schottel.com.br

Estamos ansiosos para ver 

você!

 

 

 

 
 

 

 

 

Responsabilidades e deveres:
Os navios dos nossos clientes navegam pelos sete mares. 
Então é claro que significa que estamos lá onde quer que 
estejam. Em todo o mundo a indústria naval confia na qua-
lidade intrínseca de nossos sistemas de propulsão, know-
how, experiência e nossas excelentes habilidades de reso-
lução de problemas de nossos serviços profissionais.

• Trabalho completo de reparo e instalação
• Realizar trabalhos de manutenção e serviço
• Determinar a extensão dos danos e reparos em caso de 
garantia
• Identificar as causas e realizar diagnósticos de erros pa-
ra sistemas de propulsão com motores mecânicos, hi-
dráulicos, pneumáticos e componentes elétricos
• Realizar modificações com facilidade e confiança
• Demonstrar seu valor como parceiro para os clientes 
usando instruções compreensíveis de operação de siste-
mas

Qualificações:
• Treinamento concluído com sucesso como engenheiro 
mecânico, engenheiro de sistemas ou qualificação similar 
• Experiência relevante de trabalho
• Extremamente focado no cliente e no serviço
• Forma de trabalho autônoma e responsável
• Bom inglês falado e escrito
• Disposto a viajar pelo mundo

Aqui está o que espera por você na SCHOTTEL:
• Promoção das suas competências pessoais e profissio-
nais
• Um ambiente amigável onde o comportamento proativo é
valorizado
• Educação adicional sistemática na academia SCHOTTEL

IMPULSO PARA CARREIRAS | SCHOTTEL.COM

Bem-vindo a bordo. Nossas paixões são a propulsão azimutal e sistemas de manobra 
bem como sistemas completos de propulsão para embarcações de todos os tamanhos e ti-
pos. Essas soluções inovadoras de sistemas são desenvolvidas, construídas e produzidas 
em Spay/Rhein, Dörth e Wismar (Alemanha). Também temos 14 unidades adicionais que 
gerenciam as vendas em todos os cinco continentes. A indústria de transporte marítimo in-
ternacional se beneficia de nossa cobertura global há mais de 100 anos.

TÉCNICO DE SERVIÇOS (M/F/D) 
Serviço em campo

CANDIDATE-SE

TRABALHO ORIENTADO PARA O CLIENTE
PARA SOLUCIANADORES DE PROBLEMAS FLEXÍVEIS

TÉCNICO DE SERVIÇOS (M/F/D) 
(Schottelus technicus)

Desenvolvimento de carreira entre especialistas.
Ambiente de trabalho: qualquer lugar onde haja água.

ARRAIA 
(Mobula birostris)

Excepcionalmente social e incansável. Seu 
tamanho lhe dá compostura e soberania. 
Habitat: regiões tropicais e subtropicais.
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