
OFERTA DE EMPREGO 

 

A BLUEOTTER presta serviços ambientais de excelência aos seus clientes e 
parceiros através da gestão global de resíduos, atuando com máxima 
responsabilidade ambiental nas comunidades em que se insere e as melhores 
práticas e técnicas ambientais. 

Junte-se a nós! Neste momento procuramos: 

 

ASSISTENTE COMERCIAL (m/f) 
(Ref. 029- AC-S-2022) 

Sacavém 

O desafio que temos para si: 

• Apoio na elaboração de propostas comerciais: Recolher informações do 
cliente, necessárias para a execução de serviços e operações diversas e 
para a apresentação de propostas e contratos; 

• Apoiar no fornecimento de informações e amostras, para a apresentação 
de soluções de gestão de resíduos; 

• Assegurar o atendimento telefónico do serviço a que esteja adstrito; 
• Apoiar a adaptação de soluções às necessidades dos clientes, com o apoio 

na elaboração e apresentação de propostas, contratos e negociação, quer 
no âmbito da contratação pública, quer no âmbito de contratação privada; 

• Produzir relatórios relativos aos serviços executados e posterior envio ao 
cliente 

• Preparar os autos de medição que viabilizem a faturação devida aos 
clientes; 

• Introduzir no sistema informático todos os elementos necessários ao 
desenvolvimento dos contratos com os clientes; 

• Introduzir no sistema informático os diversos registos do trabalho operacional 
de forma à correta faturação e análise de custos; 

• Elaborar e propor melhorias e otimização de metodologias de trabalho; 
• Apoiar as funções associadas à Direção em que se esteja integrado(a). 

 

Os requisitos que procuramos:  

• Formação académica ao nível do 12º ano ou superior 
• Experiência profissional mínima de dois em funções similares; 
• Conhecimento do mercado de resíduos em Portugal (preferencial); 
• Conhecimento de informática na ótica do utilizador; 
• Conhecimento de inglês; 
• Sentido de dinamismo, responsabilidade e organização; 
• Espírito de Equipa; 
• Forte capacidade de trabalho. 

 



OFERTA DE EMPREGO 

 

Oferecemos:  

• Remuneração de acordo com a experiência, perfil e conhecimentos 
demonstrados; 

• Integração num grupo sólido e em crescimento. 
 

Se o seu perfil corresponde ao nosso pedido envie o seu CV com a Ref.ª 029- 
AC-S-2022 para talentos@blueotter.pt. Os/as candidatos/as selecionados serão 
contactados num prazo de 3 semanas. 

 

 


