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Para integrar a nossa equipa na unidade de produção em Vila Nova de Famalicão, procuramos um colabo-
rador motivado e experiente com formação profissional e competências técnicas.

100% para Vila Nova de Famalicão

HESS – Empresa suíça pioneira na construção de autocarros elétricos

Somos uma empresa suíça líder no desenvolvimento, no fabrico e na reparação de autocarros elétricos e módulos 
de construção, com mais de 700 colaboradoras e colaboradores. Para além da nossa produção própria, fornecemos 
o nosso sistema modular «Co-Bolt» a parceiros licenciados em cinco continentes.

Está à procura de novos desafios? Na nossa empresa encontra um emprego interessante na área da cons-
trução de veículos. Venha colocar os seus conhecimentos técnicos ao serviço da construção dos nossos 
inovadores autocarros elétricos.

Interessado(a) em um trabalho conosco? Então envie a sua candidatura 
por e-mail para alice.cunha@hess-lda.pt

Este profissional terá como missão:
• Apoio ao departamento de vendas e I&D no desenvolvimento da Especificação de Requisitos do Utilizador 

(URS) e Design to Cost (DTC), bem como implementação em fornecedores;
• Envolvimento ativo no desenvolvimento de produtos e processos de projeto
• Desenvolvimento e implementação de medidas de redução de custos e melhoria da qualidade
• Coordenação de protótipos, peças/conjuntos de série zero
• Monitorização da amostragem inicial, incl. lançamento de peças novas;
• Integração de fornecedores na fase de inovação e desenvolvimento;
• Pesquisa de novas tecnologias de fabrico mais económicas
• Gestão e/ou cooperação de projetos de aquisição;
• Elaboração/ processamento/ negociação/implementação/validação de contratos com fornecedores mundiais 

relativos a materiais, instalações, máquinas e serviços (incl. alteração de gestão de contratos). 

Requisitos:
• Formação superior em Gestão ou área relevante;
• Mais 2 anos de experiência como comprador estratégico na área da engenharia preferencialmente no setor 

automóvel ou mecânico;
• Forte conhecimento do MS Office, especialmente Excel;
• Domínio do Inglês (oral e escrito);
• Orientação para objetivos e boa capacidade de comunicação;
• Disponibilidade para formação fora do país durante 2 meses.

COMPRADOR ESTRATÉGICO


