A The Navigator Company é o maior exportador nacional em valor
acrescentado, representando 1% do PIB nacional e cerca de 3% das exportações
portuguesas de bens e serviços. A Companhia exporta os seus produtos para 130
países e é líder europeia e sexta a nível mundial no setor de papéis finos não
revestidos (categoria onde se incluem os papéis de escritório) e na produção de
pasta branqueada de eucalipto.

TECNICO SUPERIOR (ÁREA COMUNICAÇÃO & PROJ. ESTRATÉGICOS)
(M/F)
RAIZ
Pretendemos admitir um Técnico Superior, integrado na Direção de Consultoria e Investigação Florestal, do Instituto RAIZ,
cuja missão será garantir a execução das atividades relacionadas com a construção de conteúdos para a plataforma
florestas.pt.
Principais actividades relacionadas com a função:
•
•
•
•
•

Familiarização com plataformas de conhecimento e informação florestal, publicamente disponíveis (e.g. floresta
portuguesa, sector florestal, I&D, extensão);
Identificação de sites com informação florestal relevante e estabelecimento de contactos com colegas que possam
contribuir;
Definição de mensagens-chave de esclarecimento e defesa da floresta nacional, em colaboração com equipa interna;
Acompanhamento de informação divulgada na comunicação social e comunidade científica (e.g. alterações climáticas,
plantas invasoras, incêndios, pragas e doenças, gestão sustentável, bioeconomia);
Elaboração e edição de conteúdos, imagens gráficas e comunicações.

Procuramos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Doutorados em Engenharia Florestal, que tenham concluído o curso com média igual ou superior a 16 valores.
Formação profissional e experiência em gestão de ciência e tecnologia e em I&D em florestas (espécies diferentes
incluindo o eucalipto) e sistemas agroflorestais.
Experiência mínima de 2 anos na área de comunicação (incluindo redes sociais), boa capacidade de expressão oral e
escrita.
Visão transversal e social do setor florestal em Portugal e na Europa.
Fluência na língua Inglesa, escrita e falada;
Bons conhecimentos informáticos na ótica do utilizador;
Boa capacidade analítica e de resolução de problemas, organização, rigor e autonomia;
Facilidade de trabalho em equipa.

Oferecemos:
• Integração em grupo económico de projeção internacional e pacote remunerativo compatível com a experiência
demonstrada;
• Formação e perspetiva de progressão.
As candidaturas devem ser formalizadas, até ao próximo dia 29 Janeiro de 2020, através do link https://bit.ly/2u0YoyG e anexando
curriculum vitae detalhado. Caso não receba resposta no prazo de 30 dias, a sua candidatura, ainda que rececionada, não foi considerada.

