
  

 
 
Gestor de Segurança e Resposta a Emergências  (Refª AZHSE02)  

 

Qualificações e Experiência  

Licenciatura em  HSE,  Diploma NEBOSH em Saúde e Segurança ocupacional equivalente ou formação equivalente 

complementada aos anos de experiência; 

Experiência mínima de 8 anos na área de HSE (Saúde, Segurança ocupacional e Ambiente) no sector de Petróleo e 

Gás. 

 
Principais responsabilidades  

• Líderar uma equipa de profissionais de segurança para estabelecer e implementar programas de apoio para 

a realização de operações seguras;  

• Fortalecer as barreiras operacionais associadas, conforme definido no Plano anual de HSE da Companhia; 

• Responsável pela execução das actividades e responsabilidades de Segurança e Gestão de Crises e 

Continuidade de acordo com os Planos de Negócios e HSE da Companhia; 

• Gerir o processo para desenvolver insights a partir da análise de métricas de HSE, autoverificação HSE e 

resultados de investigação de incidentes.  

• Aconselhar sobre riscos emergentes e oportunidades de melhoria de HSE e fornecer orientação para 

melhorar o desempenho de HSE; 

• Responsável por supervisionar a interpretação dos requisitos locais de CCM&ER, Derramamento de Petróleo 

e Políticas, Práticas e Procedimentos da Companhia em Planos de gestão de incidentes;  

• Definir e incorporar a investigação de incidentes e o processo de aprendizagem para determinar factores 

causais e contributivos e desenvolver recomendações.  

• Preparar as Regras de Salvamento de Vida do IOGP e os Fundamentos de Segurança de Processos como 

actividades normais da companhia; 

Requisitos  

• Vasta experiência em operações de HSE 

• Conhecimento dos regulamentos e práticas e procedimentos locais relevantes para a Saúde e Higiene 

Industrial,  

• Experiência em medidas de controlo e aconselhamento de riscos de saúde e higiene industrial; 

• Fluente em Língua Inglesa   

 

Detalhes da Vaga  

Localização: Luanda  

Envie a sua candidatura para RecruitmentAngola@dietsmann.com referenciando a vaga pretendida no assunto do 

email até ao dia 10 de Abril de 2023. 
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Conselheiro de Factores Humanos/Desempenho Humano  (Refª AZHSE03) 

 

Qualificações e Experiência  

Licenciatura em Engenharia de Factores Humanos, Engenharia Industrial, Engenharia de Sistemas, Psicologia ou 

formação equivalente complementada aos anos de experiência; 

Experiência mínima de 7 anos em áreas de risco de HSE (Higiene, Segurança ocupacional e Ambiente).  

 
Principais responsabilidades  

• Trabalhar  com a  Equipa de HSE e toda a organização para ajudar a implementar uma Estratégia de Factores 

Humanos/Desempenho Humano alinhada com a directriz de HSE/IOGP destinada a gerir os Factores de 

riscos  de  saúde e segurança; 

• Identificar questões relacionadas com os factores de riscos humanos e realizar actividades relacionadas 

com a monitorização, avaliação e melhoria dos mesmos; 

• Proporcionar facilitação e representação eficazes de workshops sobre Factores Humanos de Perigo/Risco; 

 

Requisitos  

• Experiência em gestão de riscos/factores humanos em operações de HSE, 

• Fluente em Língua Inglesa   

 

Detalhes da Vaga  

Localização: Luanda  

Envie a sua candidatura para RecruitmentAngola@dietsmann.com referenciando a vaga pretendida no assunto do 

email até ao dia 10 de Abril de 2023. 
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