
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descubra a fórmula perfeita para o sucesso 
 

Em Portugal desde 2002, a Endress+Hauser está presente na vida dos portugueses através de soluções tecnológicas de medição para as indústrias 
alimentar e bebidas, química e petroquímica, farmacêutica, primários e metais, pasta e papel, águas limpas e residuais, entre outras. Em 2019, 
fomos reconhecidos, pela terceira vez consecutiva, como uma das 100 Melhores Empresas para Trabalhar no país. 

Tendo em vista suportar o forte crescimento de nossa atividade, estamos à procura de jovens talentos, recéns graduados na área de engenharia, 
para integrar a nossa equipa!  

Estágio Profissional – Vendas Internas 

A Endress+Hauser é líder global em instrumentação de medição, serviços e soluções para engenharia de processos industriais. Apesar de 
empregar mais de 14.000 pessoas em todo o mundo, continuamos a ser uma empresa familiar e estamos orgulhosos do nosso ambiente de 
trabalho muito unido.  

Há sempre dois lados para trabalhar connosco - o profissional e o pessoal. Juntos, resultam numa carreira mais recompensadora, dia ap6s dia. 

 
 
Benefícios + Vantagens 
 
▪ A segurança de trabalhar para uma empresa familiar 

internacional; 
▪ Estágio Profissional (9 meses); 
▪ Bolsa estágio, cartão de refeição, seguros de vida; 
▪ Ferramentas para o desenvolvimento do trabalho; 
▪ Integração numa equipa sólida, motivada e em acelerado 

crescimento; 
▪ Grandes oportunidades de desenvolvimento profissional. 

 

 

 
 
Contacte-nos + Candidate-se 
 

Se este anúncio lhe interessa, e pretenda aliar as suas 
competências a um grupo internacional que as valoriza, envie o 
seu Currículo com foto, para o endereço de email: 
rh.pt.sc@endress.com, indicando a seguinte referencia no assunto 
"Estágio Vendas". 

Endress+Hauser Portugal, S.A.  
Rua da Prata - Lote 133 Urbanização Vale do Alecrim 
2950-007 Palmela 
Portugal 

Funções + Responsabilidades 
 
▪ Acompanhamento técnico e comercial a clientes no ciclo completo 

da venda de produtos, serviços e soluções de automação de 
processos; 

▪ Elaboração e seguimento de propostas técnicas; 

▪ Análise do mercado, identificando e avaliando novas 
oportunidades de vendas digitais, sendo capaz de apresentar a 
melhor solução para cada cliente; 

▪ Prospeção e angariação de novos clientes. 

 

Qualificações + Perfil  
 
▪ Mestrado na área de Engenharia (preferencialmente, Automação, 

Eletrotecnia ou Química); 
▪ Conhecimentos em instrumentação industrial e controle de 

processos; 
▪ Bons conhecimentos de informática, enquanto utilizador(a); 
▪ Interessado(a) em aprender, autónomo(a), dinâmico(a), e com 

forte espírito de equipa; 
▪ Inscrito no IEFP (caso idade superior a 30 anos). 
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