_______________________________________________________________________________

Recrutamento | Director Técnico ‐ Vitivinicultura (m/f)
Descrição da oferta
A ADVID, associação privada de apoio técnico aos seus associados no âmbito da Inovação,
Experimentação e Desenvolvimento (I&E&D) na área da vitivinicultura, abre processo de seleção para
Director Técnico.
O trabalho consiste em liderar e desenvolver uma equipa de técnicos na área da vitivinicultura, com uma
actividade intensa no apoio técnico aos seus associados e desenvolvimento do I&E&D associado;
Desenvolvimento da organização e gestão da equipa de acordo com o plano de actividades anual e as
metas estratégicas estabelecidas.
Principais responsabilidades
A reportar diretamente à Diretora Geral, o candidato a recrutar será responsável por:




Liderar e gerir uma equipa de técnicos especializados em vitivinicultura;
Desenvolvimento de projectos de suporte e serviços aos associados;
Assegurar os resultados e comunicação com os associados em termos qualitativos, produtivos e de
satisfação no âmbito das competências da Direcção Técnica.

Perfil desejado









Formação académica de nível superior adequada ao exercício das funções;
Domínio fluente do inglês em geral, versatilidade linguística e escrita;
Experiência de gestão na área vitivinícola;
Capacidade de coordenação e liderança;
Conhecimento das políticas públicas nacionais e europeias para o sector, bem como, legislação
conexa;
Gosto por inovação e desenvolvimento de novos projectos;
Disponibilidade para deslocações a nível nacional e internacional;
Capacidade de representação técnica da associação;

Apresentação das Candidaturas
Os candidatos deverão apresentar um CV resumido que evidencie as características elencadas no item ‐
perfil desejado.
As candidaturas decorrem de 10 a 21 de Fevereiro de 2020 devendo ser enviadas para o endereço
advid@advid.pt . As candidaturas não devem ultrapassar os 10MB de tamanho.
Condições: A remuneração para o Director Técnico será negociável de acordo com o Curriculum Vitae e
experiência comprovada.
Método de selecção: As candidaturas serão avaliadas e os candidatos que revelem um perfil curricular
coincidente com o pretendido serão convocados para a realização de entrevista.
Local Trabalho: Associação para o Desenvolvimento da Viticultura Duriense (ADVID), Régia Douro Park,
5000‐033 Vila Real
Data de início de funções: Abril de 2020

