A West Coast (www.westcoast.pt) é uma empresa com mais de 16 anos de experiência na
formação ligada à náutica de recreio. Fomos a primeira Escola na região de Lisboa a obter
reconhecimento pela Royal Yachting Association (RYA), o que revela a nossa forte orientação
internacional e padrões de qualidade de classe mundial com que trabalhamos todos os dias.
Para reforço da nossa actividade ainda em 2021 procuramos:

ESTÁGIO
Instrutor Estagiário (M/F)
:: Local de Trabalho
Marina de Oeiras

:: Regime
Full Time / 6 meses com possibilidade de integração

:: Funções e Responsabilidades
O Estágio tem a duração de 6 meses com possibilidade de integração posterior como
“Instrutor Júnior” sujeita a avaliação. Inclui um programa de formação “in house” que inclui
cursos certificados RYA e carta de navegador) como parte do programa. Inclui ainda bolsa de
estágio.
As funções incluem:
. Apoiar e acompanhar os instrutores em aulas práticas (vela e motor) e teóricas (em sala);
. Acompanhar a equipa de instrutores nas tarefas diárias de manutenção e limpeza das
embarcações e salas de formação;
. Acompanhar a equipa de instrutores nas tarefas de preparação dos barcos para os cursos
(alimentação, roupa de cama, limpeza, recursos pedagógicos, verificações de segurança);
. Auxiliar os instrutores na preparação de aulas quer teóricas quer práticas;
. Auxiliar o back-office nas tarefas comerciais e de vendas a clientes com o objectivo de
conhecer a oferta comercial e formativa da West Coast;
. Apoiar o back office na gestão de redes sociais e outras publicações de comunicação
exterior com os clientes potenciais

:: Requisitos
. Paixão pelo Mar e por ensinar;
. Boa apresentação e capacidade para comunicar com o público;
. Capacidade de trabalhar em equipa num ambiente informal;
. Disciplinado(a), organizado(a) e autónomo(a);
. Fluente em Inglês oral e escrito (fundamental) outras línguas são factor preferencial;
. Disponibilidade para trabalhar em horário flexível;
. Conhecimentos de informática e demais ferramentas de apoio ao ensino presencial e
online;
. Conhecimentos prévios de Vela (vela ligeira, vela de cruzeiro) e navegação a motor
(fundamental);
. Experiência prévia como instrutor de vela ligeira (preferencial).
. Certificado de Aptidão Pedagógica para formação (preferencial)

:: Oferecemos
. Contrato de Estágio remunerado 6 meses;
. Possibilidade de integração futura numa empresa estável;
. Excelente ambiente de trabalho numa localização privilegiada;

. Amplas oportunidades de formação interna.

:: Candidaturas
Todas as candidaturas devem ser enviadas por email para info@westcoast.pt

