Boa Tarde.
Eu chamo-me Nuno Quintas.
Antes de começar a trabalhar frequentei um curso de Formação
Profissional na área das Artes Gráficas na Fundação Liga. Depois de
concluir o curso fui enviado para a Repsol onde frequentei o estágio
profissional. Depois de concluir o estágio fui contratado.
Ja tenho 24 anos, trabalho na estação de serviço na 2ª circular.
Vou falar um pouco do meu dia-a-dia e do meu trabalho.
Levanto-me as 05:45 horas da manha. As 06:20 apanho o autocarro para
Lisboa. A seguir apanho o metro mais um outro autocarro e assim chego
ao meu trabalho.
As 08:00 horas inicío as minhas tarefas: primeiro vou verificar os
contadores dos aspiradores, agua, contar as bilhas do gás e tirar as placas
de pré-pagamento. Varrer a área de serviço, ligar o compressor e limpar
os sanitários. A seguir a estas tarefas faço uma pausa para lanchar.
Continuo com as minhas tarefas na área de serviço. Separo o lixo,
substituo os toalhetes e faço a limpeza as bombas.
Dentro da loja reponho o que estiver a faltar, por exemplo: aguas e
bebidas. Limpar e manter o espaço na loja sempre limpo. Nos dias de
entregas dos fornecedores ajudo a conferir os artigos que são entregues
no posto. Também ajudo os clientes quando é preciso.
Faço uma pausa para almoçar.
Na parte da tarde contínuo as minha tarefas. Verifico os contadores do Jet
Wash, faço a recolha das moedas e a contagem das fichas dos aspiradores.
Em alguns dias ajudo os meus colegas a servir os cafés aos clientes e no
que for preciso.
Os meus horários variam:

Turno da manhã: 08:00 as 16:00.
Turno da tarde: 14:00 as 22:00.
Eu gosto muito do meu trabalho.
Os meus colegas tratam-me todos bem, respeita-me e são meus amigos.
Explicam-me o que for preciso nas tarefas que tenho a fazer e aprendo
muitas coisas com eles. Também explicam-me sobre os meus direitos de
trabalhador (ferias, ordenado, folgas. etc.).
Com os meus chefes também dou-me muito bem e são todos boas
pessoas.
No mês de Novembro de 2014 recebi o premio trimestral desempenho.
Eu quero continuar a trabalhar na Repsol, sinto-me muito feliz por la estar.
Obrigado a todos os que me acompanham na minha integração na vida
activa.
Obrigado a Repsol por dar emprego as pessoas como eu.

Almada, 17/01/2015

Nuno Quintas

