Técnico Comercial e de Suporte Júnior
Tudo o que fazemos diariamente na Goldenergy reflete a nossa maneira de ser e de estar no
mercado energético, fazendo parte dos nossos princípios sermos: faster, better e cheaper.
Queremos continuar a crescer e temos consciência de que a nossa fasquia é elevada, mas
sabemos que vamos conseguir e queremos contar contigo!
Tens agora a oportunidade perfeita para seres também tu um protagonista na história que
estamos a escrever, uma vez que estamos orgulhosamente à procura de um Técnico Comercial
e de Suporte Júnior.
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 e/ou Mestrado em algumas das seguintes áreas: Gestão Comercial;
Engenharia Elétrica ou Eletrotécnica; Matemática.

•

Conhecimentos de IT, nomeadamente em: Microsoft Office, programação, eletrónica,
microcontroladores e energia;

•

Nativo em português e com boa capacidade de falar e escrever comandos em inglês;

•

Proatividade;

•

Elevado autoconhecimento, capacidade de autocontrolo e trabalho em equipa.

Quais serão as tuas responsabilidades?
•

Avaliar as leads recebidas, perceber quais poderão ser as melhores a abordar,
priorizando-as e distribuindo-as pelos diferentes Key Account Managers (KAM) dentro
da equipa, ou tratá-las tu próprio/a;

•

Seres responsável por elaborares ofertas e propô-las diretamente a potenciais clientes;

•

Gerir relações entre a Goldenergy e parceiros/agentes comerciais de norte a sul do país;

•

Fazer visitas a clientes de maior dimensão;

•

Verificares as margens entre compra e venda nas diversas modalidades de preços;

•

Estares a par do melhor período de compra do mercado de forma a garantir a melhor
margem e fechar contratos;

•

Estares a par dos desenvolvimentos de mercado, consumos de clientes, preços, vendas,
fecho de contratos para KAMs, agentes, etc;

•

Acompanhares os novos projetos de eficiência energética;

O que te oferecemos?
•

Possibilidade de cresceres dentro de uma empresa em crescimento, reconhecida como
Great Place to Work e Escolha de Consumidor 2022 na categoria de Energias
Renováveis!

•

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 ou Porto
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

