Delegação da AICEP no México
Vaga de Técnico
(m/f)
A Delegação da AICEP no México, integrada na Embaixada de Portugal, pretende contratar
localmente um técnico responsável pelo acompanhamento do mercado, que terá como
atribuições:
•
•
•
•
•
•
•

Contribuir para os objetivos da Delegação no que respeita ao apoio à internacionalização
das empresas portuguesas e à angariação de potenciais investidores;
Fazer prospeção de mercado, detetar oportunidades de negócio para empresas portuguesas
e elaborar de estudos e reportes sobre o mercado de carácter sectorial ou económico;
Apoiar na marcação, preparação e acompanhamento de reuniões, feiras, exposições,
apresentações, missões empresariais e todas as atividades promocionais desenvolvidas;
Criar conteúdos relevantes sobre o mercado para as empresas portuguesas e conteúdos
relevantes sobre Portugal para as empresas mexicanas, para disseminação nos canais de
comunicação da Agência e dinamizar as redes sociais;
Colaborar na resposta aos pedidos de empresas portuguesas, nomeadamente na recolha de
informação sobre o mercado e listas de clientes estrangeiros, bem como na resposta a
empresas e entidades locais sobre Portugal;
Contribuir para o trabalho de reporte à Sede;
Executar outras atividades que lhe forem atribuídas pela responsável da Delegação.

Requisitos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Licenciatura, preferencialmente pré-Bolonha, ou Mestrado;
Fluência nas línguas espanhola, inglesa e portuguesa;
Experiência em ter vivido, estudado ou trabalhado, fora de Portugal. Preferência por
experiência prévia numa delegação da AICEP;
Capacidade de análise crítica, seleção de informação e síntese, e robustas aptidões de
escrita e oral;
Entusiamo, iniciativa e competências relacionais de excelência associadas a uma atitude
positiva, criativa, proactiva e dinâmica;
Disponibilidade para deslocações dentro do México;
Flexibilidade para trabalhar em teletrabalho;
Disponibilidade a partir de 1 de março de 2022;
Contratação local (México), em regime de contrato de trabalho sem termo.

Oferecem-se condições compatíveis com a responsabilidade no mercado.

A candidatura deverá ser enviada até 31 de janeiro de 2022 para
aicep.mexico@portugalglobal.pt indicando «[Nome] - Candidatura Delegação no México» no
assunto. Deve anexar CV e carta de motivação de uma página (400 palavras, máximo). Os
candidatos pré-selecionados serão contactados no prazo máximo de 15 dias.

