
Técnico/a RH (Estágio Profissional) 

 

O WoW - World of Wine é a mais recente iniciativa do Grupo The Fladgate Partnership, 

que possui negócios no vinho do Porto (Taylor's, Croft, Fonseca e Krohn), na área de 

Turismo (Hotel The Yeatman, Hotel Infante de Sagres e Vintage House Hotel; Centros de 

visita; Douro River Taxis) e Distribuição (Heritage, Grossão), e transformará a zona 

histórica de Vila Nova de Gaia com um complexo de cinco museus/experiências, dez 

restaurantes, uma escola de vinhos e culinária e várias lojas.  

Este conceito de animação turística absolutamente inovador, tendo como mote a cultura 

do vinho, irá dinamizar as atividades culturais e turísticas da região. 

 

Para integrar a equipa de recursos humanos do WOW, procuramos um(a) Técnico(a) RH 

cuja atividade principal será o apoio e desenvolvimento de processos de recrutamento e 

seleção, nomeadamente: 

‐ Pesquisa de novas fontes de recrutamento, mediante os perfis a recrutar 

‐ Triagem curricular e realização de entrevistas de seleção presenciais 

‐ Aplicação de testes psicotécnicos e dinâmicas de grupo 

‐ On boarding (admissão, integração e acompanhamento) de novos colaboradores  

 

Para te candidatares a esta função terás de ter: 

‐ Elegibilidade para estágio profissional do IEFP (nível VII)  

‐ Mestrado em Psicologia das Organizações (preferencial), Gestão, Gestão de 

Recursos Humanos ou áreas equivalentes  

‐ Experiência profissional em funções semelhantes  

‐ Bons conhecimentos de Inglês (preferencial) 

 

É importante que tenhas uma excelente capacidade de comunicação e relacionamento 

interpessoal, forte sentido de responsabilidade, dinamismo e espirito crítico. 

 

O ambiente desafiante e a diversidade de áreas de negócio e projectos permitem-nos 

promover o crescimento pessoal e profissional, numa cultura com valores como 

compromisso, espírito de equipa, orientação para o cliente, inovação e sustentabilidade. 

Se te identificas com os n/ valores, cumpres os requisitos indicados e queres fazer parte 

de um projecto marcante, não percas esta oportunidade e candidata-te através do link 

https://fladgatepartnership.com/recrutamento 

https://fladgatepartnership.com/vinhos-do-porto/
https://fladgatepartnership.com/recrutamento



