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PROJETO DELAB – BUSINESS DEVELOPER 
 
A DELAB é uma empresa Portuguesa que opera no setor da Eficiência e Transição Energética, 
com presença no mercado Nacional, Continente e Ilhas. 
 
Tendo em conta o seu processo de crescimento, procura “Business Developer / Gestor 
Comercial” para desenvolvimento da sua Área de Negócio de Energias Renováveis. 
 
Funções e responsabilidades: 
 

 Definir com a administração a estratégia comercial na área do solar fotovoltaico e 
iluminação eficiente; 

 Desenvolvimento de negócio, identificando oportunidades comerciais para o 
fornecimento e instalação de sistemas fotovoltaicos no mercado empresarial e sector 
público; 

 Desenvolvimento de metodologias de prospeção e captação de Leads; 
 Orçamentação e negociação de projetos de sistemas de energias renováveis; 
 Elaboração regular de relatórios de acompanhamento comercial e reporting sobre a 

atividade, assente em KPI´s. 
 
Localização: Lisboa, com disponibilidade para deslocações a nível nacional. 
 
Perfil do Candidato: 
 

 Background em engenharia e experiência relevante para a função; 
 Experiência profissional em liderança comercial no setor empresarial; 
 Bons conhecimentos técnicos de solar fotovoltaico; 
 Vocação e gosto pela atividade comercial; 
 Forte orientação para o cliente e resultados; 
 Facilidade de relacionamento interpessoal e espírito de equipa; 
 Excelente capacidade de comunicação, argumentação e negociação; 
 Rigoroso, autónomo e de perfil analítico; 
 Boa capacidade de planeamento e organização; 
 Disponibilidade para deslocações. 

 
Oferece-se: 
 

 Remuneração compatível com a experiência demonstrada; 
 Possibilidade de integração numa empresa sólida e em crescimento; 
 Integração num projeto ambicioso e em forte crescimento. 

 
Observações: 
 

 Respostas para: rh@delab.pt, com envio de Carta de Apresentação e Curriculum Vitae 
detalhado com a Referência: Business Developer / Gestor Comercial 

 


