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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

Integrando o Departamento de Logística, este profissional terá de ter conhecimento:
• Receção ao armazém, pesagem, armazenamento e entrega de materiais;
• Cargas e descargas; condução de empilhadores;
• Verificação dos bens aceites para o cumprimento dos documentos que o acompanham;
• Preparação dos armazéns para a receção de bens;
• Organização do armazenamento de materiais e produtos de acordo com as suas propriedades, normas e espe-

cificações estabelecidas;
• Participação na preparação e triagem de mercadorias pré-venda, seleção de lotes de mercadorias com base 

em folhas elegíveis, empilhando-as em contentores de inventário com re-verificação com base numa fatura, 
contentores de enchimento, contentores de inventário de vedação;

• Preparação de declarações para produtos defeituosos, atos para a sua reparação e amortização;
• Gestão de inventários. 

Requisitos: 
• Formação académica superior ou curso técnico (equivalente ao 12º ano);
• Experiência profissional consolidada em armazém, nomeadamente de uma indústria automóvel/ carroçaria;
• Experiência na condução de empilhadores;
• Boas competências analíticas e de resolução de problemas;
• Boa capacidade de comunicação e de relação interpessoal;
• Bons conhecimentos de Inglês;
• Disponibilidade para uma formação de 2 meses fora de Portugal.

GESTOR DE ARMAZÉM


