
  

 

 
MICHAEL PAGE LANÇA NOVO WEBSITE PARA SIMPLIFICAR PROCURA NA ÁREA DE OIL&GAS 

 

 

23 de Abril 2013 – A Michael Page, líder mundial em recrutamento especializado, lançou um novo website, 

www.oilandgas.page.com, criado com o objectivo de facilitar a divulgação a nível mundial das ofertas de Oil & Gas, 

disponíveis nos diversos países onde a empresa actua. 

 

A Michael Page opera actualmente em 34 países, dos quais 14 têm equipas especializadas em recrutamento para 

Oil & Gas. Nos restantes países, os serviços de recrutamento para esta área são fornecidos, quando solicitados, por 

especialistas locais. 

 

Patrick Hollard, Director Executivo da Michael Page Oil & Gas, considera que este novo website contribuirá para 

uma melhor ligação entre candidatos e clientes neste nicho de mercado. 

 

"Nos últimos anos, a nossa rede de recrutamento contribuiu para a aproximação entre os nossos candidatos e 

clientes de Oil & Gas, quer a nível local como internacional. Com este novo website, damos um passo em frente, 

fornecendo aos nossos candidatos uma lista completa de oportunidades disponíveis em todo o mundo. Os 

profissionais poderão ainda verificar as mais recentes actualizações do mercado, bem como consultar tendências e 

conselhos. Por outro lado, os nossos clientes, ao publicarem as suas ofertas no nosso website global, conseguirão 

alcançar um vasto leque de talentos disponíveis, independentemente da sua localização”, afirma Patrick Hollard 

 

"Sentimos que era essencial criar este website mundial no mercado de Oil & Gas pois este carecia de  empresas de 

recrutamento a operar a nível global. Por outro lado, muitos candidatos estão disponíveis a mudar de país pelo 

projecto certo”, acrescenta o  Director Executivo. 

 

O recrutamento para a área de Oil & Gas representa uma importante fatia na receita total da Michael Page, 

apresentando ainda um enorme potencial de crescimento. 

 

"Temos planos agressivos, com uma única marca, uma única voz e com um esforço global" conclui Patrick Hollard. 

 

No seu lançamento, o website www.oilandgas.page.com apresenta mais de 200 oportunidades, em 16 países. 

 
 

Sobre a Michael Page 

Fundada em 1976 em a Michael Page está presente em 32 países com 160 escritórios e é um dos líderes mundiais 

na assessoria de selecção e recrutamento especializado. A multinacional de selecção pessoal opera na Europa 

Continental, na região de Ásia-Pacífico, Médio Oriente, África e tanto na América do Norte como na América do Sul, 

estando cotada na Bolsa de Londres desde o ano 2000. 
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