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T202205_PRO_Data Analyst (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: 

▪ Análise e organização de Raw Data; 

▪ Construção de sistemas de dados e pipelines; 

▪ Avaliação das necessidades e objetivos dos negócios e interpretar tendências e padrões; 

▪ Realização de análises complexas de dados e elaboração de relatórios sobre resultados; 

▪ Conceção e desenvolvimento de modelos e relatórios de dados baseados na tecnologia 

Microsoft Power BI; 

▪ Desenvolvimento de conceitos para implementação de POWER BI em toda a empresa; 

▪ Desenvolvimento de Dashboards, relatórios e soluções avançadas de análise; 

▪ Assessoria aos clientes em conceitos de governança adequados para a área das 

telecomunicações. 

Requisitos e Qualificações: 

▪ Licenciado em ciência da computação, informática ou em área relevante dado o âmbito 

da função; 

▪ Excelente conhecimento de BI do Microsoft Power; 

▪ Bom conhecimento no campo da modelagem de dados relacionais e modelos de dados 

na memória (tabular) Excel; 

▪ Grandes habilidades numéricas e analíticas; 

▪ Excelente conhecimento com SQL; 

▪ Conhecimento de linguagens de programação (por exemplo, Java e Python); 

▪ Compreensão fundamental no campo dos padrões de design e visualização de 

informações (por exemplo, IBCS) 

▪ 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. 


