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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 de logística, este profissional terá como missão:
• Organizar o fornecimento da empresa com todos os recursos materiais da qualidade necessária para as suas 

atividades de produção;
• Elaboração de contratos com fornecedores, regulamentação das condições e datas de entrega;
• Organizar as informações de marketing operacional e dos materiais promocionais, das ofertas de pequenas 

lojas e feiras, a fim de determinar a possibilidade de aquisição de materiais e meios técnicos por grosso;
• Assegurar a entrega contratual de recursos materiais, a verificação da sua quantidade, bem como o armazena-

mento na empresa;
• Preparar as reclamações contra fornecedores em caso de incumprimento das suas obrigações contratuais, veri-

fica as faturas desses créditos e controlar as alterações nas condições dos contratos celebrados;
• Desenvolvimento da normalização da empresa para a garantia de qualidade dos produtos de produção, 
• Assegurar o controlo de materiais e componentes;
• Desenvolvimento e implementação de medidas destinadas a melhorar a eficiência da utilização dos recursos 

materiais, redução dos custos de transporte e armazenamento;
• Organizar o trabalho do armazém, tomar medidas para cumprir as condições de armazenamento exigidas;
• Assegurar um elevado grau de mecanização e automatização dos processos de transporte e armazenamento;
• Planeamento material, aquisição, armazém/logística, desalfandegamento;
• Assegurar a elaboração de relatórios dos planos de compra da empresa;
• Assegurar a gestão organizacional, profissional e pessoal, incluindo o planeamento do pessoal; 
• Coordenar e gerir projetos na cadeia de abastecimento;
• Assegurar o fluxo interno e externo de mercadorias respeitando prazos e quantidades. 

Funções
• Formação profissional superior em engenharia (preferencial);
• Mais de 5 anos de experiência na função, com enfoque em tarefas de aquisição de material;
• Domínio da língua inglesa;
• Rigor, organização e método;
• Gosto de trabalhar em equipa;
• Disponibilidade para uma formação de 2 meses fora de Portugal.

GESTOR DE COMPRAS


