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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

Este profissional terá como missão
• Receção de mercadorias
• Verificação e confirmação de documentos de entrega, datas e números de encomendas.
• Inspeção das mercadorias de entrada em conformidade com a correção, quantidade, qualidade, peso e defei-

tos.
• Receção de bens no sistema de gestão de materiais
• Armazenamento de bens para o local de armazenamento ou entrega correta (internamente)
• Registro de armazenamento no sistema MM
• Otimização do espaço no armazém
• Inventário de bens no armazém
• Colocação de sub-ou excesso de stock
• Fornecer artigos de stock usando listas de materiais 
• Materiais de fornecimento em carrinhos e paletes
• Materiais de publicação
• Carregamento de material em camiões

Requisitos
• Formação superior em Gestão, Logística, Engenharia e Gestão Industrial ou similar;
• Mínimo de 3 anos de experiência na área do desalfandegamento aduaneiro de mercadorias;
• Bons conhecimentos das medidas regulamentares estatais para atividades de comércio externo, bem como  os 

tipos de pagamentos aduaneiros e métodos de cálculo; 
• Fluente em Inglês:
• Capacidade de trabalhar em equipa, flexibilidade, resiliência e orientação para qualidade;
• Disponibilidade para uma formação de 2 meses fora de Portugal.

TÉCNICO DE ARMAZÉM


