DESCRIÇÃO DE FUNÇÕES
FUNÇÃO

IT Manager

LOCALIZAÇÃO

Edifício Sede – Maia, Porto

REPORTE

Diretor Geral

TIPO DE EMPREGO

Tempo Integral

NÍVEL DE EXPERIÊNCIA

Manager

SOBRE A CORREOS EXPRESS PORTUGAL
A Correos Express Portugal é uma empresa de entregas urgentes, detida pelo grupo
Espanhol Correos e pelo grupo Português Rangel.
Encontra-se incluída numa vasta rede de transporte ibérica, com escritórios e delegações
próprias, e que oferece mais segurança, tempos de resposta mais rápidos e maior
flexibilidade no transporte de entregas urgentes.
MISSÃO E OBJECTIVOS
- Desenvolver conhecimento do negócio de forma a providenciar conhecimento e suporte à
decisão relativamente a iniciativas estratégicas relacionadas com Tecnologias de Informação
- Reconhecer as tendências tecnológicas e manter a Direção a par das mesmas no que
possam contribuir para o desenvolvimento do negócio
- Sugerir estratégias para atingir os objetivos traçados pela Direção
- Garantir o fluxo de informação e comunicação entre as diferentes equipas, para alinhar os
requisitos com as soluções certas no presente e de futuro
TAREFAS E RESPONSABILIDADES
- Definir, em conjunto com a Direção, a estratégia para os sistemas de informação (SI) da
Empresa e executá-la em conformidade
- Gerir a equipa e recursos do SI, definir objetivos, alocações e prioridades, planos de
projetos e regras de atuação, para isso mobilizando e otimizando recursos
- Atualizar o estado e informação acerca dos projetos, e agir de forma a manter o projeto de
acordo com o âmbito, objetivos, plano e orçamento
- Elaborar orçamento anual para o SI
- Compreender as necessidades estratégicas do negócio e dos utilizadores no médio e longo
prazo, e saber transpor essas necessidades para a realidade do SI
- Promover, organizar e facilitar sessões de formação sobre os projetos
- Efetuar reuniões de implementação e acompanhamento de projetos
- Definir o modelo de funcionamento do Helpdesk e garantir a aplicabilidade das regras
- Gerir relação operacional e negociar com parceiros e fornecedores

REQUISITOS E COMPETÊNCIAS
- Formação académica em Engenharia Informática, Gestão de Sistemas de Informação,
Tecnologias de Informação, ou áreas similares
- Experiência profissional mínima de 5 anos em funções de gestão de equipas
- Conhecimentos sobre tecnologia, arquiteturas e plataformas SAP (conhecimentos de SAP
HANA são valorizados) e Microsoft e Office365
- Experiência em gestão de atividades relacionadas com o ciclo de vida dos softwares,
incluindo planeamento, recursos, riscos, problemas, dependências e qualidade
- Bons conhecimentos de espanhol
- Capacidade de liderança e coordenação de equipas, promovendo o desenvolvimento
profissional e de desempenho dos seus colaboradores
- Capacidade de desafiar, pesquisar e introduzir novas soluções, inovadoras e em linha com
as melhores práticas, tendências tecnológicas e transformação digital
- Capacidade de tomar decisões e sentido de responsabilidade pelas mesmas
- Orientação para o cliente (interno e externo), resultados e cumprimento de prazos, numa
gestão inteligente e otimizada dos recursos
- Experiência na implementação de novas ferramentas e migração de sistemas
- Sentido de responsabilidade, dinamismo e orientação para objetivos e prazos
- Pensamento analítico e resolução de problemas
- Competências comunicacionais e de adaptabilidade a diferentes interlocutores
- Autonomia

ENVIO DE CANDIDATURAS PARA:

rh.portugal@correosexpress.com

