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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:
• Colagem de material de revestimento e artigos de aparar; 
• Instalação de painéis de contraplacado, revestimentos de plástico e outras operações de acabamento com 

limpeza manual das juntas, se necessário; 
• Corte de fios;
• Junção de peças e conjuntos por colagem, aparafusar e rebitar;
• Colagem de vários tipos de revestimentos;
• Fabrico e montagem de produtos de madeira de configuração complexa;
• Transporte de produtos manufaturados;
• Preparar máquinas, ferramentas, equipamentos para funcionar em tempo oportuno e mantê-los em perfeitas 

condições;
• Cumprimento das normas técnicas de fabrico (desempenho do trabalho, prestação de serviços), requisitos para 

o processo de produção, tecnologia de fabrico de produtos (trabalho, serviços) e manutenção das instalações;
• Montagem de componentes, se necessário;
• Moer e montar as ferramentas de carpintaria;
• Eliminação de erros detetados;
• Acabamento de pintura; 

Requisitos:
• Capacidade de leitura de documentos que regulem a execução da obra em questão;
• Construção e manutenção das máquinas, dispositivos;
• Montar as ferramentas de carpintaria;
• Construção e conceção de produtos de marcenaria complexos;
• Regras para polimento de superfícies e revestimento de laca; 
• Conhecimentos de acabamentos de pintura;
• Conhecimento dos tipos de rasgamentos de peças e montagens complexas;
• 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. 
• 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.
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