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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

Pertencente ao departamento industrial, este profissional terá como missão:
• Preparar a produção, gerir o fornecimento de componentes, materiais, ferramentas para os processos de fabri-

co e a preparação oportuna de todos os documentos técnicos necessários:
• Planear, rever, implementar e monitorizar as ordens de produção;
• Distribuir todas as ordens de produção de forma rápida e quantitativa;
• Desenvolver programas de produção mensal;
• Monitorizar a produção, assegurando o cumprimento dos tempos e métodos de produção;
• Gerir o tempo de utilização das máquinas para uma mais eficiente capacidade de produção;
• Apoio e desenvolvimento da melhoria contínua dos processos; 

Requisitos:
• Formação superior em Engenharia e Gestão Industrial ou Curso profissional em Logística/ Contabilidade / Apoio 

à Gestão, ou um CET em Logística;
• Experiência profissional de pelo menos 3 anos em funções semelhantes;
• Bons conhecimentos de Inglês;
• Domínio de ferramentas informáticas, como o Excel;
• Orientação para objetivos e resultados;
• Capacidade de planeamento e organização;
• Capacidade de relacionamento interpessoal e competências de comunicação;
• Disponibilidade para formação de 2 meses fora de Portugal.
• Experiência prévia em leitura de sistema elétrico;
• Conhecimento e experiência prévia em indústria automóvel e/ou de maquinaria;
• Capacidade de trabalhar em equipa, flexibilidade, resiliência e orientação para qualidade serão traços de perfil 

valorizados;
• Disponibilidade para formação fora do país durante 2 meses fora de Portugal.

ENGENHEIRO DE PLANEAMENTO


