Técnico de Mobilidade Elétrica e Solar (Júnior)
A Goldenergy tem no seu ADN o objetivo de contribuir para que Portugal seja um país mais
sustentável e, por isso, guiamo-nos pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações
Unidas.
No entanto, para que este desafio de tornarmos o mundo mais sustentável seja cumprido, todos
temos de fazer a nossa parte e a Goldenergy assume o seu papel.
Tens agora a oportunidade perfeita para te juntares a nós nesta missão, uma vez que estamos
orgulhosamente à procura de um Técnico Júnior de Mobilidade Elétrica e Solar.
Juntas-te a nós?
Candidata-te diretamente através do LinkedIn ou envia o teu currículo para
recrutamento@goldenergy.pt
O que precisas de ser/ter:
•

Licenciatura ou Mestrado em Engenharia Elétrica;

•

Elevada capacidade de comunicação e empatia;

•

Dinamismo, proatividade, otimismo e ânsia pela aprendizagem de novas tecnologias;

•

Experiência em projetos ou manutenção de instalações fotovoltaicas altamente
desejável;

•

Conhecimentos em ferramentas de produtividade (Office, especialmente Excel,
Sharepoint e ferramentas de design solar);

•

Bons conhecimentos da língua inglesa;

Quais serão as tuas responsabilidades?
•

Treinares e providenciares suporte técnico às equipas de vendas e de apoio ao cliente
(internas ou externas) relativamente à linha de produtos gerida pelo departamento (Solar
PV, Carregamento de EV e Serviços de Manutenção);

•

Forneceres suporte técnico ao consumidor final;

•

Gerires garantias e atribuires aos parceiros as solicitações de assistência ou reparação no
local;

•

Avaliares o desempenho e a qualidade das Instalações Solares e das estações de
carregamento EV;

•

Acompanhares e avaliares projetos de clientes;

•

Gerires o stock e pedidos de produtos;

•

Controlar os KPI’s dos parceiros e reunires periodicamente com eles;

•

Criares e enviares aos clientes propostas detalhadas e personalizadas, seja para
instalações solares ou para qualquer outro novo produto;

O que te oferecemos?
•

Possibilidade de cresceres dentro de uma empresa em crescimento, reconhecida como
Great Place to Work!

•

Irás aprender com os melhores do setor!

•

Integrarás uma equipa jovem com elevado know-how mas, simultaneamente, com
espírito crítico e inovador de contrariar paradigmas para fazer melhor;

•

Terás acesso a um budget para formação de forma a seres um agente ativo no teu
percurso na Goldenergy;

•

Participarás em team buildings e eventos corporativos "outside the box";

•

Terás à tua disposição outros benefícios enquadrados na política interna de benefícios
da Gold!

Localização: Vila Real
Agradecemos antecipadamente pelo teu interesse na Goldenergy!
Ao candidatares-te a esta vaga, estarás a consentir com a nossa política de proteção e tratamento
de dados para este efeito que pode ser consultada no seguinte link:
https://goldenergy.pt/info/recrutamento

