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INFLIGHT UNIT MANAGER JUNIOR 
PROGRAMA DE LICENCIADOS 

NEWREST ACADEMY 
 

 
 

A Newrest Portugal está à procura de recém-licenciados talentosos, que tenham paixão e 

interesse genuíno por trabalhar no negócio do catering à aviação, numa empresa bem 

estabelecida e em forte crescimento a nível mundial. 

 

 

O Programa de Licenciados ‘Newrest Academy’ irá fornecer-lhe uma oportunidade única e 

emocionante para aprender o negócio operacional, para iniciar a sua carreira através de tarefas 

gratificantes em diferentes partes da organização e para promover o networking e o seu 

desenvolvimento profissional e pessoal. Quando o programa estiver concluído, poderá ser rapidamente 

transferido para uma posição de gerência numa das nossas unidades operacionais em Portugal e 

noutros países onde o grupo opera. 

 

 

MISSÃO: 

O programa será composto por uma formação de gestão de doze meses em Portugal, nas principais 

funções da empresa: 

• Gestão de Unidade (Domínio de todos os processos das operações, com todas as suas 

complexidades);                   

• Satisfação do cliente (Atingir os objetivos de atendimento ao cliente e supervisionar as 

relações comerciais com clientes atuais e novos para desenvolver a atividade da 

Newrest, controlar a conformidade serviço/contrato/faturação); 

• Gestão de armazém (Coordenar as tarefas de encomenda, receção e gestão de stock); 

• Gestão das operações/pista (Otimizar a organização da equipa de Pista, a programação e 

verificação dos voos preparados antes da entrega, garantir que as normas de segurança 

aeroportuária são corretamente aplicadas na pista); 

• Compras e Logística (Conduzir a estratégia de negociação com fornecedores e otimizar a 

gestão das matérias-primas internamente); 

• Produção (Conduzir a produção de forma a assegurar o cumprimento das fichas técnicas, 

da qualidade, e das normas de HACCP); 

• Ratios de Gestão Financeira e Reporting (Fornecer a análise operacional dos resultados 

financeiros do centro e identificar as fontes de maximização de rentabilidade); 

• Controlo de custos (Desenvolver e aplicar a estratégia de forma a garantir o controlo dos 

custos de matéria prima e de pessoal face ao orçamento); 

• QHSE (Implementar e manter o programa de Qualidade, Higiene e Segurança); 

• HR (Demostrar liderança e suporte aos responsáveis de cada departamento nas 

problemáticas de recursos humanos). 
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PERFIL: 

• Recém-Licenciado ou Mestre com uma experiência profissional de 0 a 4 anos; 

• Licenciado ou Mestre nas áreas de Gestão, Engenharia Agro-Alimentar, Gestão Hoteleira 

e Turismo, Gestão Distribuição industrial e Logística; 

• Mobilidade em caso de necessidades entre as unidades de Lisboa, Faro e Porto; 

• Orientação para o detalhe; 

• Disponibilidade e interesse numa carreira internacional; 

• Facilidade de adaptação e abertura a contextos multiculturais; 

• Motivação para atingir os resultados; 

• Fluência em Português é imprescindível; 

• Conhecimento em Inglês (preferencial); 

• Nível de Microsoft Office intermediário.  

 

COMO CANDIDATAR: 
Enviar uma cópia do Curriculum Vitae e diplomas para d.ferrant@newrest.eu e 

m.cardoso@newrest.eu, indicando a referência: PT Graduate Program ou realizar a candidatura 

online - www.newrest.eu/en/careers/offers/ 

 

  
Criado em 1996 sob o nome de Catair, o Grupo Newrest, presidido por Olivier Sadran e Jonathan 

Stent-Torriani, é hoje a única companhia de catering a operar em todos os setores da restauração 

e serviços associados: catering aéreo, buy-on-board, duty free a bordo, restauração coletiva, 

sítios remotos e serviços de suporte, catering ferroviário, concessões de restauração 

aeroportuárias e em autoestradas.  

 

Com os seus 30800 colaboradores presentes em 49 países, o Grupo Newrest, cujo volume de 

negócios ascendeu a 1,805 bilhões de euros em 2017, é também o primeiro grupo mundial 

independente do catering aéreo. 

 

A Newrest está comprometida num processo de melhoria e de inovações constantes nos serviços 

propostos aos seus clientes, bem como, no bem-estar e na progressão dos seus trabalhadores e 

executivos. O desenvolvimento sustentável da empresa e o respeito integral dos valores sociais 

e ambientais estão no centro dos seus objetivos. 
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