Um dia como…
th

Career Week Presentation:

Human Resources Day / 25 November 2009 / Room B204

Job Title:

Consultor de sistemas de informação

Name:

Pedro Andrade

Company:

Quidgest - Consultoria em gestão e desenvolvimento de software

Level/Salary Range:

1100€ a 1350€

HR Contact:

careers@quidgest.com

Duties:
Análise de requisitos em novos projectos e/ou novos sistemas a desenvolver (Ex. Gestão formação;
Recrutamento e Selecção; CRM); formação de utilizadores; demonstrações comerciais; gestão do marketing da
área que integra, articulando com o departamento de marketing da empresa; representação da área em
eventos; promoção de parcerias para a área e/ou empresa; reuniões com clientes; elaborar propostas
comerciais; desenvolvimento de software através da plataforma de geração automática (Genio).

Goals:
Assegurar o cumprimento dos requisitos funcionais dos sistemas de gestão implementados e a implementar;
assegurar a utilização eficaz dos sistemas por parte dos seus utilizadores; promoção do negócio da área que
integra (Projectos Especiais); gestão de relacionamento com os clientes da respectiva área; apoio no
desenvolvimento dos sistemas.
Skills
Orientação para resultados
Tolerância ao stress;
Orientação para o cliente;
Apllied learning;
Análise de informação;
Relacionamento pessoal e trabalho em equipa
Job Description Day

9:00 -Desenvolvimento de documentação de apoio aos utilizadores de sistemas
10:00-Ponto de situação das oportunidades comerciais da área e tarefas de marketing a realizar.
11:00-Produção de documentação decorrente do ponto anterior (ppt, bd’s de clientes, conteúdos para o site
da empresa, entre outros)
12:00-Elaboração de propostas comerciais
13:00-Hora de almoço
14:00-Ajustes no desenvolvimento de sistemas no Genio e/ou testes
15:00-Reunião com o cliente
16:00/18:00 - Formação de utilizadores

Comments
De todo, não considero que tenha um dia “típico” de trabalho. Existirá um dia típico de trabalho em
determinada semana, o que noutra semana ou outro mês poderá ser completamente diferente. Dependerá
das prioridades a executar. O dia apresentado é um resumo como forma de exemplo.

