
Perfil comercial  
 
A Warpcom posiciona-se como líder de mercado na implementação de soluções de Infraestrutura de rede, 

Convergência de Voz e Dados em IP, Comunicações Unificadas, Colaboração e Vídeo, Contact Center, 

Mobilidade, Cibersegurança, e soluções para Data Center e Cloud.  

 

A nossa oferta inclui serviços geridos NOC e SOC, desenho de redes, fornecimento de soluções, 

implementação, auditoria e consultoria tecnológica e integração aplicacional.  

 

Como fornecedor independente de soluções, possuímos parcerias com fabricantes líderes de mercado, 

com o objetivo de poder desenvolver as soluções mais adequadas para os nossos clientes. 

 

Somos uma empresa competitiva que opera neste mercado há mais de vinte anos tendo conquistado ao 

longo do tempo uma imagem de confiança e de qualidade, que sempre manteve mesmo com alterações 

de brand e estrutura acionista, sendo atualmente uma das empresas líderes de mercado. 

 
 
Procuramos jovem com ambição e com gosto pela atividade comercial, especialmente no sector de TI.  
 
Se estás disposto/a a abraçar novos desafios orientados para resultados a Warpcom é o sítio certo para 
ti! 
 
 
 Perfil pretendido:  

- Recém-licenciado;  

- Licenciatura ou mestrado nas áreas da Gestão, Economia, Marketing ou Engenharia; 

- 1 ou 2 anos de experiência em atividade comercial no mercado das TI; 

- Fluência em Inglês; 

- Capacidade de trabalhar por objetivos; 

- Boa capacidade de comunicação e de estabelecer relacionamento interpessoal; 

- Capacidade de negociação e persuasão; 

- Elevada autonomia e forte sentido de responsabilidade. 

 

  



 

Atividades a desenvolver:  

- Construção de relações duradouras e domínio do mercado onde vai atuar de forma a poder identificar 

oportunidades atuais e futuras; 

- Apoio a clientes na identificação de necessidades e proposta de soluções que tragam valor acrescentado 

ao seu negócio; 

- Desenvolvimento da sua atividade utilizando as ferramentas e seguindo os processos definidos na 

organização; 

- Criação de novos negócios contruibuindo para a evolução da base de clientes existente. 

 

Condições: 

Integração numa empresa dinâmica, inovadora e de referência no mercado de TI.  
 
Local: Porto 
 
Envia o teu CV para: recursos.humanos@warpcom.com 
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