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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:
• Assegurar o desempenho de tarefas para melhorar a qualidade dos produtos e obras (serviços), garantindo a 

sua qualidade mediante os requisitos;
• Participar no desenvolvimento, melhoria e implementação do sistema de gestão da qualidade, na criação de 

normas e normas para indicadores de qualidade;
• Examinar e analisar as reclamações e requisitos de qualidade dos produtos, trabalho (serviços), respondendo 

às reclamações;
• Procurar as razões que conduzem a uma deterioração da qualidade dos produtos (obras, serviços) e participar 

no desenvolvimento de medidas destinadas a eliminá-los,
• Participar no desenvolvimento dos sistemas de controlo mais avançados, a automatização e a mecanização 

dos procedimentos de ensaio e a criação de meios para estes fins, incluindo meios de ensaio não destrutivos,
• Participar no desenvolvimento de métodos e instruções para o controlo de qualidade em curso da produção, no 

ensaio dos produtos acabados e na elaboração de documentos que confirmem a sua qualidade;
• Manter registos e criar relatórios sobre a gestão da qualidade dos produtos da empresa. 

Requisitos:
• Formação superior na área de Engenharia da Qualidade;
• Experiência mínima de 2 anos em funções equivalentes, preferencialmente em ambiente industrial;
• Deve ter conhecimentos, ou no mínimo, noções base das normas de Qualidade.
• Conhecimentos de metodologias ‘Lean’ (como o 5S, Kaizen, Problem Solving)
• Bom nível de Inglês;
• Capacidade analítica e crítica bem como ter uma boa apetência para a resolução de questões/ problemas;
• Boa capacidade de comunicação e capaz de manter a organização e o planeamento;
• Disponibilidade para uma formação de 2 meses fora de Portugal. 

ENGENHEIRO DE QUALIDADE


