PROGRAMA TRAINEE 2017/2018

OGMA
Voar mais alto é o nosso lema, fazer-te voar é a nossa missão!

Com mais de nove décadas de história, a OGMA detém um papel de relevo a nível mundial no negócio da
manutenção e fabricação aeronáutica, acumulando conhecimento e experiência que se traduzem no
fornecimento de produtos e serviços da mais alta qualidade a Clientes de todo o mundo.
Por este motivo, estabelecemos um forte compromisso para voar cada vez mais alto!

Também te queremos integrar nesta viagem. Para tal, contamos contigo para continuarmos a construir a
nossa história de sucesso e excelência.
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PROGRAMA TRAINEE – TRAÇOS GERAIS

Objetivos

Metodologia

• Recrutar jovens recém formados para funções/áreas consideradas
como estratégicas para a Empresa
• Desenvolver projetos relevantes para o futuro da Empresa,
assegurando a perpetuidade do negócio e o crescimento da Empresa

Desenvolvimento de um projeto ao longo dos 12 meses de programa,
focado na melhoria contínua, na inovação e no desenvolvimento dos
processos.
O estágio pressupõem o acompanhamento de cada trainee por um tutor.

Outros
Dados

• 10 Vagas
• 10 Projetos
• 12 Meses
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PERCURSO

A partir de
Maio 2017

Recrutamento
& Seleção

OGMA

Outubro 2017

Acolhimento
& Integração

Outubro 2017 a
Setembro 2018

Projeto

Setembro/
Outubro 2018

Integração
na Empresa
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RECRUTAMENTO & SELEÇÃO
Quem procuramos?
• Formação académica concluída
com média superior a 14 valores
nas seguintes áreas:
 Engenharia na especialidade
Aeronáutica, Aeroespacial,
Mecânica, Eletrotécnica,
Industrial, Química e Materiais;
 Gestão;
 Economia;
• Bons conhecimentos de inglês
(minímo B2);
• Valorização do domínio de outras
línguas;
• Bons conhecimentos de
informática na ótica do utilizador.

REQUISITOS

OGMA

• Querer voar mais alto;
• Ter foco na entrega de
valor ao nosso cliente;
• Ser obcecado com a
excelência;
• Ser criativo e inovador;
• Pensar além fronteiras;
• Ter a ambição de construir
o nosso futuro.

SOFT SKILLS
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ACOLHIMENTO E INTEGRAÇÃO
O processo de acolhimento e integração é vital para o sucesso numa Empresa, desta forma no
Programa Trainee damos muita importância a estes momentos. Assim no 1º mês serão desenvolvidas
as seguintes atividades:
•

Acolhimento pelo Presidente & CEO;

•

Interação com todas as áreas de negócio:
• Visitas às Áreas Produtivas;
• Conversas com os Directores.

•

Formação Academia OGMA:
• Formação Técnica Aeronáutica;
• Formação Comportamental.

•

Momentos de integração nas áreas a trabalhar;

•

Acompanhamento/Briefings com os tutores.
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PROJETO
Para cada edição do Programa Trainee as Áreas de Negócio identificam os projetos
estratégicos a serem desenvolvidos.
Os vários Projetos propostos são sujeitos a uma análise criteriosa, tendo por base a
sua dimensão, impacto no negócio, resultados e benefícios a atingir.
Para além da seleção dos Projetos são também identificados os Tutores com
responsabilidade de orientar o Projeto e o Trainee, garantindo a passagem de
conhecimento técnico e alinhamento com os objetivos do negócio.

Ao longo desta etapa, onde durante os 12 meses é desenvolvido um projeto, são
realizadas várias atividades das quais destacamos:
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•

Apresentações à Directoria da evolução do teu projeto, que irão contribuir
para a avaliação final do programa, conjuntamente com a avaliação
intercalar e final de competências

•

Sessões de partilha de conhecimentos com ex-trainees;
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INTEGRAÇÃO NA EMPRESA

Conseguiste marcar a diferença?
Nesta fase já passaste pelos seguintes pontos de avaliação:
• Apresentações Trimestrais do teu projeto e Avaliação de Competências pelo Tutor.
Terás agora de aguardar pela:
• Round table que integrará todas as tuas avaliações e te dará a decisão final.
Integração na Empresa (final de 12 meses):
•

Na área onde efetuaste o projeto;

•

Em outra área da OGMA.

OGMA

80% foi a
taxa de
retenção na
última
edição
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS
QUERES SABER COMO CONCORRER?
Iniciamos o processo de recrutamento em Maio, por isso vai acompanhando as novidades no nosso
site e na nossa página de Linkedin:
Site: www.ogma.pt
Linkedin: www.linkedin.com/company/ogma-indústria-aeronáutica-de-portugal-sa
Se quiseres alguma informação adicional podes sempre contactar-nos:
rh_cv@ogma.pt
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