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Função
Você formado em Educação Física e, é apaixonado por saúde? Então você pode ser o Instrutor de
Educação Física que estamos procurando!
Nesta posição, você atuará como instrutor de educação física nas academias de nossa unidade
offshore. Você deve ter experiência em avaliações físicas, pois suas tarefas diárias incluem:
 Indicação das atividades a serem realizadas com base nas avaliações físicas;
 Elaboração e promoção de palestras para incentivar a prática de atividade física entre outras
atividades da área;
 Assumir a responsabilidade pelo uso, condição e armazenamento correto dos equipamentos
das academias.

Pré-requisitos









Residente permanente no Brasil;
Morar preferencialmente no estado do Rio de Janeiro;
Disposto a se comprometer com um cronograma de trabalho offshore de 14x14;
Superior em Educação Física (com CREF válido);
Conhecimento avançado da língua inglesa;
CBSP - Treinamento de Segurança da Plataforma (é desejado);
Curso de Consciência em segurança para os marítimos (é desejado);
Experiência offshore ou trabalho em locais remotos (é desejado).

A Empresa
Trabalhar para OOS significa fazer parte de uma organização crescente e dinâmica. Nossa equipe
dedicada consiste em uma mistura de profissionais jovens e experientes, que trabalham juntos em
uma organização enxuta. Investimos continuamente no desenvolvimento de nossos funcionários,
apoiando seu crescimento pessoal.

Informações Adicionais
Se este trabalho lhe interessar e você atender às qualificações, faça seu cadastro no site. Todas as
inscrições devem ser feitas on-line através do nosso site https://www.oosinternational.com/careersoos-international/onshore/ ou no botão de inscrição on-line abaixo desta vaga. Somente inscrições
on-line são elegíveis e serão avaliadas. Depois de enviar sua inscrição, uma confirmação será enviada
para o endereço de e-mail que você incluiu no seu cadastro.
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