GESTOR DE PROJECTOS INOVAÇÃO (m/f) - Esmoriz
Perfil ideal:
1.Licenciatura, mestrado, doutoramento ou pós-doc em áreas de Engenharia preferencialmente;
2.Mínimo de 5 anos em função similar, com contacto com projectos complexos de investigação,
experiência em gestão de projectos com participação de Universidades e contacto com os
requisitos dos projectos no âmbito de quadros comunitários de incentivos à Inovação;
3.Conhecimentos Técnicos Gerais de Materiais, Processos de Fabrico, Eletrónica, Mecânica,
Software, e Certificação de produtos (Marcação CE, FCC, GS TUV, UL, etc.) para poder compreender
requisitos do projeto, estado de desenvolvimento, participar em reuniões dos diversos grupos e
projetos, e apoiar as equipas de desenvolvimento;
4.Conhecimentos Técnicos de Gestão de Projetos, como por exemplo, PMBOK, Scrum, Prince, etc.,
para poder melhorar o processo de criação de novos produtos da organização, tendo por base as
melhores praticas utilizada;
5.Conhecimento de Sistemas de Incentivos comunitários, de forma a permitir a alavancagem e
financiamento de oportunidades de inovação e melhoria contínua na organização;
6.Conhecimentos de Gestão de Equipamentos Laboratoriais, assegurando as condições de
operabilidade, qualificação dos utilizadores, como também respetivas calibrações;
7.Conhecimentos de Ferramentas de Qualidade, como por exemplo, Design For Six Sigma (DFSS),
Failure Mode Effect Analysis (FMEA), Single Minute Exchange of Die (SMED), Design of Experiments
(DOE), Lean, Poka Yoka, etc., para assegurar a qualidade dos novos desenvolvimentos;
8.Conhecimento de Sistemas de Gestão, ISO9001, ISO14001 e NP4457, para assegurar que os
requisitos das normas são tidas em conta nos processos de criação de novos produtos;
9.Língua inglesa: mínimo de nível intermédio (falado, escrito e compreendido)
10.Domínio do ambiente Windows, ferramentas MS Office (Word, Excel, Powerpoint) e Internet,
contacto com ERP e ferramentas de gestão de projectos;
11.Orientação para resultados e para o Negócio, forte capacidade de planeamento e organização,
capacidade analítica;
Responsabilidades:
1.Pesquisar, seleccionar e gerir projectos de inovação no quadro de incentivos comunitários,
assegurando o cumprimento dos procedimentos de candidatura;
2.Pesquisar, seleccionar e manter contactos com Universidades, actualizando o conhecimento
sobre oportunidades de parcerias relevantes e enquadradas na estratégia da Bi-silque, bem como
gerindo eventuais projectos conjuntos;
3.Pesquisar, seleccionar e gerir fornecedores relevantes no contexto de projectos de investigação
fundamental e/ ou de desenvolvimento de novos produtos;
4.Gerir a execução física de projectos de inovação e/ ou de desenvolvimento de novos produtos,
assegurando o cumprimentos dos objectivos e prazos predefinidos de acordo com a capacidade
disponível;
5.Assegurar a articulação dos projectos sob a sua responsabilidade com a equipa de ID da Bi-silque,
partilhando as metodologias, prioridades e recursos físicos e humanos;
6.Contribuir para a estratégia e performance organizacional, com enfoque na maximização do
contributo do processo de desenvolvimento de novos produtos.
CV actualizado para: sofia.sousa@bisilque.com

GESTOR DE PROJECTOS FÁBRICA (m/f) - Esmoriz
Perfil ideal:
1.Licenciatura, mestrado, doutoramento ou pós-doc em áreas de Engenharia preferencialmente;
2. Mínimo de 5 anos em função similar ou experiência na gestão de unidades fabris complexas,
com contacto com projectos complexos de inovação, relacionados com montagem de fábricas ou
linhas de produção, bem como com os requisitos dos projectos no âmbito de quadros comunitários
de incentivos à Inovação;
3. Língua inglesa: mínimo de nível intermédio (falado, escrito e compreendido);
4. Domínio do ambiente Windows, ferramentas MS Office (Word, Excel, Powerpoint) e Internet,
contacto com ERP e ferramentas de gestão de projectos.
5. Conhecimentos Técnicos Gerais de Materiais, Processos de Fabrico, Eletrónica, Mecânica,
Software;
6. Conhecimentos de Gestão da Produção e Unidades Industriais;
7. Conhecimentos Técnicos de Gestão de Projetos, como por exemplo, PMBOK, Scrum, Prince, etc.,
para poder melhorar o processo de criação de novos produtos da organização, tendo por base as
melhores praticas utilizadas;
8. Conhecimento de Sistemas de Incentivos comunitários, de forma a permitir a alavancagem e
financiamento de oportunidades de inovação e melhoria contínua na organização;
9. Conhecimento de Sistemas de Gestão, ISO9001, ISO14001 e NP4457, para assegurar que os
requisitos das normas são tidas em conta nos processos de criação de novos produtos;
10. Definir e implementar iniciativas de desenvolvimento qualitativo para os Recursos Humanos da
Organização. Assegura e operacionaliza os processos de sua responsabilidade (Estratégicos,
Desenvolvimento e Administrativos). Tem conhecimento atualizado da legislação, normas e
procedimentos aplicáveis à atividade e atua em conformidade;
11.Orientação para resultados e para o Negócio, forte capacidade de planeamento e organização,
capacidade analítica;

Responsabilidades:
1.Pesquisar, seleccionar e gerir projectos de inovação no quadro de incentivos comunitários, em
linha com a estratégia da Bi-silque, assegurando o cumprimento dos procedimentos de
candidatura;
2. Pesquisar, seleccionar e gerir fornecedores relevantes no contexto de projectos de inovação de
processos produtivos;
3. Planear em detalhe e gerir a execução física de projectos de inovação relacionados com as
unidades fabris da Bi-silque, assegurando o cumprimentos dos objectivos e prazos predefinidos de
acordo com a capacidade disponível;
4. Assegurar a articulação dos projectos sob a sua responsabilidade com as equipas de Produção,
Logística, Manutenção e Compras da Bi-silque, partilhando as metodologias, prioridades e recursos
físicos e humanos;
5. Contribuir para a estratégia e performance organizacional, com enfoque na maximização do
contributo dos processos produtivos, do ponto de vista da eficácia e eficiência.
CV actualizado para: sofia.sousa@bisilque.com

PROGRAMA DE ESTÁGIO BI-SILQUE (m/f) - Esmoriz

"Uma mente que se abre a uma nova Ideia jamais volta ao seu tamanho original" (Einstein)

Programa de Estágios New Generation Bi-Silque| 2017

A Bi-Silque, integrada num Grupo industrial transnacional e líder mundial na fabricação de produtos
de Comunicação Visual desenvolve em permanência oportunidades nacionais e internacionais para
jovens talentosos que pretendam adquirir e consolidar experiência em diferentes áreas.
No final, absorvemos os melhores talentos entre os melhores!

VAGAS PARA ESTÁGIOS CURRICULARES, PROFISSIONAIS OU DE VERÃO:

- 4 estágios Curriculares ou de Verão em Gestão de Projectos para a área de
Investigação&Desenvolvimento - Bi-Bright - Esmoriz.

- 8 estágios Curriculares ou Profissionais em SAP e outras áreas, para a Produção
Locais possíveis para estágio: Esmoriz, Avanca, Sabugal, Vouzela ou SPedro Sul.

- 2 estágios Profissionais para área Marketing - Esmoriz.

- 2 estágios Curriculares ou Profissionais para Developer/Programador - Bi-Bright - Esmoriz.

- 1 estágio Curricular de RH/Gestão Administrativa - Esmoriz

Candidatura para: sofia.sousa@bisilque.com e lembra-te de indicares a que Estágio queres
concorrer e qual o local geograficamente pretendido.

EDI Analyst / SupportSpecialist (m/f) - Esmoriz

Perfil ideal:

•Formação superior em Informática ou similar;
•Experiência mínima de 2 anos em EDI;
•Experiência comprovada em gestão de projetos, nomeadamente em implementações EDI;
•Conhecimentos das normas EDIFACT, Ansi X12, Tradacoms (valorizado);
•Conhecimentos funcionais de ERP’s, nomeadamente SAP;
•Domínio da Língua Inglesa (fluente falado e escrito);
•Gestão e apoio a todas as empresas do grupo, na Europa e EUA e disponibilidade para viajar, se
necessário;
•Capacidade para se adaptar e trabalhar eficazmente em situações diferentes, com pessoas e
equipas diversas;
•Autonomia e elevado sentido de responsabilidade e de ética;
•Espírito de equipa, dinâmico e sobretudo resiliente;

CV actualizado para: sofia.sousa@bisilque.com

