
Trader de Energia :
O candidato será responsável pelo aprovisionamento de energia elétrica (Portugal e Espanha) 
e gás natural (Portugal).

Responsabilidades: 
- Aprovisionamento de energia no mercado diário e intra-diário.
- Análise e monitorização de informação de mercado para PPA e garantias de origem.
- Identificação de necessidades e oportunidades no mercado para a estratégia do grupo.
- Gestão da relação externa com as entidades reguladoras.
- Gestão de Produção Renovável (Mercado Ibérico OMIE).
- Gestão de Logística para Venda de Energia Renovável (Mercado OMIE).
- Gestão de carteira de clientes (produtores de energia renovável) e grandes clientes.
- Gestão operacional de agregação de energias renováveis.

Conhecimentos: 
- Experiência em trading nos mercados de energia.
- Conhecimento do framework regulatório ibérico relacionado com o setor energético.
- Adaptação ao mercado em contextos de alta volatilidade e mudanças regulatórias. 
- Proficiente em Português e Inglês.

Perfil: 
- Grande capacidade de organização
- Excelentes capacidades de comunicação e relacionamento interpessoal.
- Comunicação verbal e escrita.
- Capacidade de trabalhar em equipa e apoio de equipa 

Habilitações: 
- Engenharia ou área relacionada. 

Se acha que tem o perfil, talento e a vontade necessários para este desafio, 
envie o seu curriculum vitae para rh@energiasimples.pt  com a referência “Trading – Recrutamento 4/2020”.

No âmbito do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre circulação dos mesmos, os dados recolhidos através da presente candidatura serão conservados por um período de 5 anos, com 
base no art. 32.º da Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, com a última redação dada pela Lei nº 27/2014, de 8 de maio, cuja finalidade de tratamento é o recrutamento de 
controller financeiro. Os dados recolhidos neste âmbito não serão utilizados para qualquer outro fim, nem cedidos a terceiros. Mais informamos que é possível, em 
qualquer momento e de forma tendencialmente gratuita – em cumprimento da legislação aplicável –, exercer os direitos de acesso, retificação e apagamento dos dados 
pessoais, ou ainda, consoante a aplicabilidade de tais opções, o direito de limitação ou oposição do tratamento e portabilidade dos dados pessoais, através do formulário 
de contacto disponível em www.energiasimples.pt, ou do envio de email para RGPD@energiasimples.pt ou para os nossos escritórios, sitos na Rua Aleixo da Mota, nº 86, 
R/C, 4150-044, Porto. Na Simples, seguimos uma política de igualdade de oportunidades, inclusão e diversidade.


