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Descrição
Perfil pretendido MUDA O TEU MUNDO!

A GGND – Galp Gás Natural Distribuição, gere as empresas concessionárias e
licenciadas responsáveis pela atividade de operação de redes de gás nas nove
concessões regionais, com mais de 10 000 quilómetros de redes de distribuição em
serviço, estando presente em 85 concelhos do país. Em 2020, 75% do capital da GGND
foi adquirido pela Allianz Capital Partners.

Para responder ao enorme desafio da transição energética e para cumprir o seu
propósito de promover comunidades sustentáveis, a GGND pretende reforçar a sua
estrutura com novos e jovens talentos.

Queres iniciar o teu percurso profissional num dos sectores que mais investe na
sustentabilidade e ter uma participação ativa na transformação energética?

Lançamos-te o desafio de te juntares à equipa e participares na construção desta
mudança. Contamos com a tua resiliência, curiosidade e sentido crítico!

Se tens formação superior numa das seguintes áreas, candidata-te:
• Direito
• Recursos Humanos
• Engenharia: Civil / Mecânica / Ambiente / Energias Renováveis / Química /
Eletromecânica / Computadores
• Gestão / Economia / Finanças / Contabilidade
• Informática
• Gestão Informação
• Gestão Industrial
• Business Intelligence
• Ciências dos dados/ Gestão de dados
• Comunicação / Marketing

É necessário residência em Portugal e estares habilitado a trabalhar em Portugal.
Número de vagas 10

País Portugal
Distrito

Condições oferecidas O programa tem a duração de um ano, a iniciar em outubro de 2022 e serás alocado(a)
a um departamento de acordo com a tua área de formação e/ou motivação.

A GGND tem cobertura geográfica em todo o país, o que te permite teres flexibilidade do
local de trabalho. A empresa tem também um regime híbrido, que passa por  2 dias por
semana em casa e 3 dias no local de trabalho. Ainda assim, é importante teres
disponibilidade geográfica para nos primeiros meses estares nos escritórios de Lisboa.

Contamos contigo?
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Envia-nos a tua candidatura acompanhada do teu CV atualizado até ao dia 15 de
agosto, através do link: bit.ly/3bkOUnr

Etapas do processo:
- Online Assessment (raciocínio verbal, numérico, diagramático e inglês)
- Business Challenge (apresentação GGND, Pitch Individual, Group Challenge)
- Entrevista Individual com a Consultora Argo Fit
- Entrevista em Painel com GGND
- Seleção final

Em breve irás receber feedback, caso sejas ou não selecionado(a) para uma próxima
fase.

Contacto igraca@argopartners.pt
Observações

Cursos
Sem cursos preferenciais.
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