EDP Global Solutions-Real Estate
Cost Planning and Control Specialist
Lisboa
(m\f)
Descritivo de funções:
•

•
•
•
•
•
•
•

Apoiar no relacionamento com as UN´s para recolher e centralizar informação das áreas
a desmatar do Grupo EDP em Portugal, excluindo as faixas de proteção de linhas e redes
secundárias de faixas de gestão de combustível;
Promover e participar nas consultas para contratação de PSE para a execução das
desmatações de todos os ativos sob gestão da área;
Garantir suporte na gestão dos contratos de desmatação dos ativos sob gestão da área e
monitorizar a qualidade dos serviços prestados pelos PSE;
Dar suporte no controlo da execução das desmatações de todos os ativos sob gestão da
área, garantindo o cumprimento da legislação em vigor;
Apoiar na gestão da aplicação de suporte à execução das desmatações;
Assegurar a gestão do processo de faturação das desmatações e promover os respetivos
pagamentos;
Assegurar a gestão orçamental das desmatações de todos os ativos sob gestão da área e
disponibilizar informação de suporte à gestão das desmatações;
Garantir a gestão sustentável dos terrenos sob gestão da área (gestão da vegetação).

Que tipo de perfil procuramos?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Licenciatura/Mestrado em Gestão, Economia, Engenharias ou outra área desde que
possua experiência relevante para a função;
Experiência obrigatória de 2 a 5 anos em processos de faturação, gestão de contratos e
gestão orçamental;
Capacidade analítica e controlo de custos (obrigatório);
Valoriza-se experiência em planeamento e controlo desmatações;
Valorizam-se conhecimentos da legislação relativa à proteção da floresta contra
incêndios/desmatações;
Disponibilidade para deslocações frequentes no âmbito da função;
Domínio do Office (Excel, Power Point e Power BI) e conhecimentos SAP (a valorizar);
Domínio do Português e Inglês;
Capacidade de comunicação, proatividade, resolução de problemas e capacidade de
relacionamento interpessoal são competências privilegiadas.

Ser EDP é ter acesso a:
•
•
•

Uma experiência profissional numa empresa internacional líder no seu setor, com
medidas de trabalho e horário flexíveis (Contrato sem termo);
Reconhecimento através de uma remuneração compatível com a função e outros
benefícios adicionais;
Oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional (projetos transversais,
mobilidades, voluntariado, etc.);

Candidaturas: https://jobs.edp.com/job/Cost-Planning-and-Control/658513401/

