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DESCRIÇÃO DA VAGA 

 

As tarefas do Gestor(a) do Sistema da Gestão da Qualidade e Segurança Alimentar passam por: 

 

• Coordenar a implementação, certificação e gestão contínua do SGQSA de acordo com o 

referencial normativo BRC FOOD implementado na empresa; 

• Estabelecer os requisitos de qualificação a nível de Qualidade e Segurança Alimentar de 

todos os colaboradores da Organização. Coordenar o programa de formação com os 

Responsáveis de Departamento e Departamento de Recursos Humanos; 

• Definir o plano auditorias internas e práticas de monotorização ao SGQSA e garantir o 

seu cumprimento através do acompanhamento da implementação das respetivas ações 

por parte de todos os Departamentos;  

• Acompanhar as auditorias externas de Certificação do SGQSA e coordenar a 

implementação das respetivas ações por parte dos respetivos Departamentos; 

• Coordenar a gestão do Sistema HACCP, a realização do estudo, metodologia de 

verificação HACCP e assegurar a sua atualização de forma integrada com o SGQSA; 

• Coordenar e assegurar as atividades do sistema, tais como, controlo analítico, 

metrológico e de pragas; 

• Liderar como coordenador de forma integrada no SGQSA as Equipas de Segurança 

Alimentar (ESA), Defesa Alimentar (EDA) e Fraude Alimentar (EFA), revisões e atas 

respetivas; 

• Realizar a gestão de reclamações e ocorrências, avaliar os resultados obtidos, identificar 

tendências de acordo com as responsabilidades do técnico da qualidade. 
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REQUISITOS 

 

O perfil ideal para integrar a nossa equipa apresenta: 

• Formação superior em áreas de Engenharia Alimentar, Química, Biológica ou similares; 

• Formação em HACCP, gestão alergénios, Food Defense, Food Fraud, IFS ou BRC Food; 

• Experiência mínima de 3 anos em implementação /manutenção de Sistemas de Gestão 

da Qualidade e Segurança Alimentar baseados nos Referencias IFS e/ou BRC em contexto 

de indústria; 

• Domínio das ferramentas e métodos de auditoria, inspeção e ensaio; 

• Domínio das ferramentas do Office na ótica de utilizador; 

• Facilidade de comunicação e de relacionamento interpessoal. 

• Bons conhecimentos de inglês, falado e escrito. 

 

NA DECORGEL VAIS ENCONTRAR 

 

• Equipas dinâmicas, jovens e ambiente desafiante; 

• Oportunidades de crescimento e progressão de carreira; 

• Formação de base pluridisciplinar; 

• Oportunidades e incentivo à formação em diferentes áreas; 

• Atividades de team building; 

• Apoio e incentivo à natalidade; 

• Iniciativas relacionadas com a sustentabilidade e responsabilidade social. 

 

Se consideras ser o(a) candidato(a) ideal para esta oportunidade, candidata-te através do nosso 

website, ou enviando email para recrutamento@decorgel.pt.  

Boa sorte! 


