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Consultoria PMO. Certificação PMP@.
Escolha a errpresa Líder em Pottugal

w.

pm o - proje cts. co m

SãoTomé e Príncipe

|nlegrandoestepoectoemsãoToméePríncipe,teráumpape|estratégiconaepansãodoGrupo
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Ceca-Gadis, do Gabáo

-seráresponsáre|pe|agestãog|obaldaLojaaníre|comercial'deencomendasestocks,controloda
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e níwis de quálidade de serviço, colaborando na relaÉo dâ sede da empresa
'magem
autoridades lQcais.
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Conunicação e ldentidade Visual A imagem
de sua enPresa bem vista
M.
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(de preferência, Licenciatura), epêriência
Para esre desafio de\,e possuirformaÉo superiorao 12ôAno
que seja íuente em FÍancês e
superior a tíês anos no seclor da Disúbuição Aimentar. É Íundamental
português e ienha disponìbilidade para Íixar Íesidência em são Tomé e Príncipe. valoízamos

À*:rcios Coúqle

conhecimentos de HACCP e íerramentas informálicãs'

Expíç3ço fimPrego

, Gcstc

Esta reconhecida empÍesa do secior da DistíbuiÉo, a operar no CentÍo
uii pícjecto Ce d3s3a\c!ìinenlc e uÍn p"ccte
r.rricarÌo,

no Faceboôk
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salarial airacli!o, acÍescido de regalias.
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Para sabor Ínais sobre esta oportunidade, siga este link'
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Reportando à Dlrecção Fabril, terá a seu cargo a coordenação técnica d
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A reportar à Direcção Comercial, o profissional a admitir terá como pr
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- Trabalhar directamente com o Marketing; - Promover a ârticulação en
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A sua Licenciatura em Engenharia Mecânica deve vir acompanhada de três

.expressoempreg o.ptlAnu ncioDet.asp'..
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Reportando ao Director de Portugal, terá como principais responsabilid
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