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EMPREGO – IT DIGITALIZATION SPECIALIST (F/M) – DHL - LISBOA 

 

Refª do Anúncio: GIP/outubro2021/ 0447 
  
DATA-LIMITE PARA CANDIDATURA: 31 de outubro de 2021 

 

Somos o Líder incontestado do Transporte Expresso Internacional, com a maior rede mundial de pontos de 

serviço em mais de 220 países e territórios e o compromisso de atingir as Zero Emissões de Carbono até 

2050. Servimos todo o território nacional com uma equipa de mais de 500 especialistas altamente motivados 

e com uma cultura de Excelência, suportados por tecnologia de ponta para interligar pessoas no mundo 

inteiro, melhorando as suas vidas com o nosso serviço personalizado de entregas diárias de classe 

mundialmente reconhecida.  

 

Procuramos um profissional de IT com experiência em automatização e digitalização. Pretendemos alguém 

criativo, interessado em resolver problemas, que se identifique com um ambiente centrado no cliente 

(clientes internos e externos). Terá como responsabilidade desenvolver e coordenar aplicações e projetos 

que visam melhorar a experiência do cliente, bem como otimizar a eficiência operacional da empresa. O 

principal objetivo desta função será facilitar a nível local a adoção de tecnologias como BigData, Cloud 

Computing, IoT, AI, Mobile Computing, Robotics, RPA, Collaborative Tools (ecossistema do Office365), etc. 

em coordenação com os programas globais da DHL para a transformação digital. Esta função, em termos 

funcionais, fará parte da área de Projetos dentro do departamento de IT. 

 

 
IT DIGITALIZATION SPECIALIST 

 
PERFIL DO(A) CANDIDATO(A): 

• Licenciatura em Eng. Informática ou outra área tecnológica relacionada; 

• Preferencial conhecimentos de ambiente Cloud – Microsoft Azure; 

• Preferencial conhecimentos de ferramentas analíticas – PowerBI, Tableau, QlikSense; 

• Boa capacidade de comunicação escrita e verbal em inglês; 

• Mínimo de 3 anos de experiência em funções IT:  

Experiência em desenvolvimento (tecnologias Microsoft); 

Experiência em utilização de sistemas de bases dados (prefencial MS-SQL Server) 

Experiência em utilização de ecossistema Office365 (Office, Teams, PowerBI, PowerApps). 

 

 

RESPONSABILIDADES: 

• Facilitar a adoção destas tecnologias entre os utilizadores através do desenvolvimento de pequenas 

aplicações/protótipos que podem ser copiados e aprendidos pelos utilizadores fora do IT para aplicar 

noutras soluções; 

• Atuar como consultor para a Digitalização, suportando a implementação destas tecnologias junto 

dos utilizadores prestando aconselhamento sobre quais as ferramentas e tecnologias que melhor se 

podem adequar, como devem ser utilizadas (exemplificando), garantido que a adoção destas 

tecnologias é feita de forma simples, eficiente e em conformidade com a estratégia digital da 

organização; 

 



 
 

 

 

 

• Colaborar ativamente com o negócio para o levantamento e análise de áreas e processos que 

necessitem de melhoria, contribuindo ativamente com soluções tecnológicas que podem resolver 

problemas ou explorar novas oportunidades, assistindo na construção de business cases, 

organizando a documentação de requisitos e procura de soluções interna ou externamente; 

• Participação ativa nas comunidades nacionais e internacionais relacionadas com a Digitalização 

acompanhando os desenvolvimentos nos outros países e partilhando localmente essas experiências, 

bem como partilhando fora do país as experiências locais. 
 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 

• Se preencher as condições pretendidas e deseja trabalhar na empresa mais internacional do 

Mundo, reconhecida como um dos Best Work Places 2020 em Portugal, assente numa 

cultura Excelência através de resultados e respeito, envie o seu Curriculum Vitae através do 

Taleo: 

https://dhlexpress.taleo.net/careersection/ex/jobdetail.ftl?job=2100CYV&lang=pt&med
ia_id=%7bboard_instance_id%7d&src=%7bpipeline_id%7d 

 


