
         

 

 

A Direção de Operações B2B da EDP Comercial, que tem como missão assegurar a gestão eficaz e eficiente 
das operações do ciclo comercial dos clientes empresariais e organismos oficiais numa ótica de 
maximização da qualidade do serviço prestado e de redução dos custos operacionais, contribuindo para 
a fidelização dos clientes de energia, pretende recrutar a sua Área de Cobranças e Gestão da Dívida: 
 
 

Especialista em Gestão de Dívida de Clientes B2B ML  
(M/F) 

 
Principais responsabilidades da função:  

• Controlar e supervisionar as atividades da operações de gestão de dívida B2B;  

• Definição de planos de ação e medidas especificas para recuperação e redução de dívida; 

• Assegurar a adequação do processo aos requisitos legais e do mercado;  

• Agir de forma coordenada com as necessidades dos ciclos de venda e receita e com as restantes áreas das 

empresas;  

• Assegurar a qualidade das operações dos ciclos de venda e receita;  

• Contribuir para uma cultura de melhoria contínua dos processos;  

• Interação com os Stakelolders e Clientes. 

 

Procuramos pessoas com o seguinte perfil: 

• Licenciatura ou Mestrado em áreas das ciências exactas, ou outra desde que possua experiência relevante 

para a função; 

• Experiência profissional entre 2 a 10 anos em gestão da divída, valorizando-se conhecimento das leis e 

procedimentos de contratação publica e conhecimentos do mercado energético na vertente comercial; 

• Valorizam-se conhecimentos de língua inglesa; 

• Domínio do Office e de SAP, preferencialmente SAP ISU; 

• Carta de condução obrigatória; 

• Capacidade de automotivação, trabalho em equipa, resolução de problemas e trabalhar sobre pressão 

são competências que privilegiamos. 

 

Local de Trabalho: Lisboa ou Coimbra 

 

Oferecemos: 
• Contrato de trabalho sem termo; 
• Vencimento compatível com a função e benefícios em vigor na empresa; 
• Formação contínua. 

 
 
Os interessados devem candidatar-se, até ao dia 27 de maio de 2019, preenchendo a Ficha de Candidatura no site 
https://jobs.edp.com -» “Ver Todas as Oportunidades” -» Referência “Q39_19_Especialista em Gestão de Dívida 
de Clientes B2B ML”. 
 

 

https://jobs.edp.com/


         

 

 

A NOSSA ENERGIA MUDA O MUNDO 


