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Descrição da função Technical Writer

Publicação
Data de criação 07/06/2022

Data limite de
candidatura

11/08/2022

Data da última
atualização

07/06/2022

Perfil pretendido
Tipo de oferta Emprego
Escolaridade Licenciatura

Função Tradutor/Interprete

Descrição
Perfil pretendido Integrando a nossa equipa de Apoio Ao Cliente, terás a responsabilidade de garantir que

toda a documentação técnica está à altura dos nossos equipamentos. Para isso, ela terá
que ser irrepreensível, de alta qualidade, completa, atualizada, consistente e fácil de
entender por todos os utilizadores.

As tuas funções passarão essencialmente por:
• Analisar e priorizar as necessidades de documentação existentes
• Criar e implementar um plano de documentação
• Escrever guias práticos, recomendações e manuais de equipamentos
• Manter todas as versões da documentação atualizadas

Se tens:
• 12º ano ou formação superior adequada
• Experiência profissional como “Technical Writer”
• Boas competências de comunicação escrita e oral
• Conhecimentos de informática na ótica do utilizador
• Domínio de vários idiomas (Inglês, Francês e Castelhano) – idealmente
• Disponibilidade e vontade para aprender a manusear equipamentos eletrónicos
• Capacidade de trabalhar sob stress e resiliência
• Boa capacidade de relacionamento interpessoal e de trabalho em equipa
• Capacidade de organização e de resolução de problemas
• Elevado nível de responsabilidade, autonomia e disponibilidade
• Versatilidade, flexibilidade, proatividade e dinamismo

Número de vagas 1
País Portugal

Distrito Braga
Condições oferecidas Da nossa parte podes contar com:

• Remuneração de acordo com a experiência na função
• Formação inicial e contínua
• Integração numa empresa orientada para os colaboradores
• Benefícios adicionais em vigor no Grupo
• Excelente ambiente de trabalho
• Possibilidade de evolução, progressão e valorização profissional

Contacto Então envia a tua candidatura com o Curriculum Vitae para rh@grupojpm.pt, colocando
em assunto apenas a referência BM-TW-DAC-2022.

Observações

Cursos
Sem cursos preferenciais.
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