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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 logístico, este profissional terá como missão:
• Elaboração de planos atuais e a longo prazo para fornecimento/aquisição material, normas de existência de 

materiais; 
• Elaboração de encomendas de materiais e equipamentos
• Celebração de contratos com fornecedores e estabelecimento de condições para a distribuição de materiais e 

peças sobressalentes; 
• Inventário operativo dos processos de aquisição; 
• Normas, regulamentos de qualidade técnica, listas de preços, gama de equipamentos utilizados, peças sobres-

salentes, produtos e consumíveis; 
• Verificação de fundamentos da tecnologia, economia e produção e legislação laboral;
• Regulamentos e normas para a saúde e segurança no trabalho e proteção contra incêndios.
• Aquisição de todos os materiais e artigos necessários para as atividades de produção da empresa.
• Estabelecimento de valores-limite para a produção de materiais e a sua supervisão de utilização. 
• Inventário e cálculo de material;
• Relatórios necessários 

Requisitos
• Formação superior em engenharia e gestão industrial (preferencial);
• Experiência relevante em funções similares, preferencialmente em contexto industrial;
• Conhecimentos de MS Office;
• Fluência na língua inglesa;
• Perfil proativo e dinâmico;
• Boa capacidade de relacionamento interpessoal
• Disponibilidade para uma formação de 2 meses fora de Portugal

ESPECIALISTA EM COMPRAS


