eurotux

Políticas de Capital Humano
Os recursos humanos são o ativo mais importante da nossa empresa. Conheça algumas das vantagens de ser colaborador da Eurotux e as razões pelas quais já foi eleita
uma das melhores empresas para trabalhar.

Ambiente de Trabalho
Conciliação entre vida profissional e vida pessoal

Oportunidades
Orientação e desenvolvimento da carreira

Flexibilidade, autonomia e responsabilidade

Acompanhamento individual

Possibilidade de trabalhar remotamente

Reuniões semanais

Recursos
Equipamentos modernos e de elevada qualidade
Acesso às mais recentes tecnologias
Personalização do espaço de trabalho

Envolvimento dos colaboradores em projetos com novas
tecnologias, para uma aprendizagem contínua
Possibilidade de migração de departamento
Formação e desenvolvimento

Material de marketing (cartões de visita, capas, blocos de
notas, canetas, pens USB, folhetos, etc.)

Formação nas tecnologias mais importantes para a função de
cada colaborador

TuxTeca: requisição de livros da empresa para ler em casa

TuxTeaching: possibilidade de participar, sugerir ou liderar
formações internas

Ambiente de trabalho saudável
Instalações com excelentes condições de trabalho

Disponibilização de recursos para projetos pessoais
Incentivo à progressão dos estudos

Ambiente envolvente tranquilo
TuxLounge: espaço de lazer e de refeições devidamente
equipado (sofás, mesas, eletrodomésticos, etc.)
Café, água, fruta e pão gratuito (entre outros)
Lanche-convívio no aniversário dos colaboradores
Comunicação interna
Ferramentas: telefone, email, Instant Messenger, Wikis, Intranet
Reuniões de equipa, de projeto e de direção
Balanço e apresentação da estratégia da empresa para o futuro
no evento anual “Odisseia”.

Reconhecimento

Pessoas

Empresa
Apresentação

Colaboradores
Incentivo à colaboração e partilha de opiniões
Submissão de ideias e de sugestões de melhoria
Convívio diário entre os colaboradores (almoço e lanche)
Odisseia: evento anual da empresa com atividades lúdicas
Jantar de Natal
Outras atividades organizadas pelos colaboradores
Recompensas e reconhecimento

A Eurotux foi criada em 2000, como iniciativa de docentes da
Universidade do Minho. É especialista em planeamento,
integração e implementação de sistemas informáticos e possui
um posicionamento privilegiado na área do Open Source.
Atualmente conta com 40 colaboradores, 83% dos quais têm o
grau de licenciatura ou mestrado na área de informática. Ao
longo da sua história recebeu várias distinções, nomeadamente
PME Excelência, PME Líder e Melhores Empresas para Trabalhar.
Marca e reputação da empresa

Seguro de saúde

Imagem de promotor do sucesso junto dos seus clientes

Seguro de vida

Aposta em Comunicação, Marketing e Publicidade

Seguro de acidentes pessoais em viagem

Participação em eventos ao longo do ano

Melhores equipamentos

Comunicação regular com o público-alvo

Aumentos salariais

Redes sociais:

Prémio de longevidade na empresa
Lembranças no evento anual da empresa
Oferta de um cabaz de Natal a cada colaborador

eurotux-sa

eurotux

eurotux

eurotuxSA

Prenda de Natal para os filhos dos colaboradores
Estratégia e políticas
Cultura de responsabilidade

Responsabilidade Social
Recolha de alimentos para o Banco Alimentar
Alojamento gratuito dos seguintes portais:
falarsobrecancro.org
telefone-amizade.pt

Servir os clientes com excelência
Promoção dos valores da empresa
Incentivo ao respeito mútuo e à interajuda
Apoio e consultoria ao cliente, com tratamento personalizado e
alta disponibilidade
Valores
Segurança das soluções fornecidas
Fiabilidade das soluções implementadas

Referências

Transparência técnica
Transmissão de conhecimento e forte espírito académico
Desenvolvimento e implementação de soluções inovadoras

Rua Irmãs Missionárias do Espírito Santo, 27
4715-340 Braga - Portugal
Tel. +351 253 680 300 - www.eurotux.com

Avenida 24 de Julho, n.º 2041, 1º andar
Maputo - Moçambique
Tel. +258 21 420 687 - www.eurotux.co.mz

