
Se preenche os requisitos acima mencionados, por favor envie a sua candidatura através do e-mail: 
careers@qsr.consulting com a Refª T202205_PRO_Solution Architect ArcGis (M/F). 

 

T202205_PRO_Solution Architect ArcGis (M/F) 

O nosso cliente é uma das principais empresas a atuar nos setores de Energia e Telecomunicações com operações 

substanciais na Irlanda, Reino Unido e Portugal. 

As principais áreas de especialização do nosso cliente são Sistemas de Transmissão e Distribuição de Energia e as 

Soluções de Rede de Fibra de Telecomunicações. 

Localização: Portugal/Irlanda 

Principais Responsabilidades: 

▪ Desenvolvimento e implementação de soluções empresariais usando a tecnologia ArcGIS; 

▪ Análise e conceptualização de soluções que integrem a inteligência geográfica com outros 

sistemas tecnológicos em contexto corporativo; 

▪ Assegurar a correta utilização das soluções técnicas e metodologias de trabalho mais 

adequadas em cada projeto; 

▪ Apoio a várias áreas de negócio dentro da empresa. 

 

Requisitos e Qualificações: 

▪ Licenciatura em Engenharia Informática, Sistemas e Tecnologias de Informação ou 

experiência profissional equivalente; 

▪ Experiência no desenvolvimento de projetos na área dos Sistemas de Informação 

Geográfica utilizando as API’s de desenvolvimento ArcGIS; 

▪ Conhecimentos de bases de dados empresariais: SQL Server, PostgreSQL ou outras 

relevantes; 

▪ Conhecimentos em sistemas operativos, comunicações e segurança de dados; 

▪ Capacidade de conceptualização de arquiteturas, desenho e especificação de soluções 

técnicas; 

▪ Boa capacidade de resolução de problemas; 

▪ Capacidade para compreender, analisar e otimizar os fluxos de informação que suportam 

as necessidades e processos de negócio; 

▪ Autonomia e responsabilidade no desenvolvimento do trabalho; 

▪ Excelente capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal; 

▪ Nível de Inglês fluente (oral e escrito). 
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Oportunidade: 

▪ Pacote salarial adequado à experiência apresentada; 

▪ Oportunidade de formação on job com franca possibilidade de desenvolvimento de 

carreira; 

▪ Vínculo contratual estabelecido diretamente com o cliente. 


