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Bom trabalho! 

Porquê ENGIE Energy Access?
Junte-se a nós para fazer parte de uma empresa incrível que está a fazer uma diferença significativa em toda a África. 
Trabalhamos para mudar a vida das famílias mais difíceis de alcançar no mundo, proporcionamos uma experiência 
excecional ao cliente. Ficamos perto das comunidades que servimos e procuramos constantemente o seu feedback à 
medida que projetamos produtos e serviços. A nossa equipa tem autonomia para ser criativa, trabalhar de forma 
empreendedora disposta a resolver grandes desafios.   

A EEA já alcançou mais de 1 milhão de clientes o que se traduz em 6 milhões de beneficiários que contam com 
energia limpa, iluminação segura, aparelhos fiáveis e serviços financeiros inclusivos, bem como uma série de outros 
benefícios.  

Estamos impressionados com a sua primeira entrevista com a ENGIE Energy Access (EEA), e estamos entusiasmados por 
ter passado para a próxima fase do nosso processo de contratação. Encontrar as pessoas certas para integrar no nosso 
quadro pessoal na EEA é crucial para o nosso sucesso, e por isso o nosso rigoroso processo de entrevista envolve mais 
alguns passos.  

À medida em que o tempo avança, queremos que nos entreviste, tanto como estamos a entrevistar. Que perguntas 
podemos responder, e como podemos ajudar a entender a vaga pela qual se está a candidatar, bem como a nossa 
equipa e o nosso trabalho?    



Veja a Erin Fischer, por exemplo. Inicialmente juntou-se 
a EEA como “Estagiária de Talentos”, e depois de 
completar o seu MBA regressou para se tornar Gestora 
Global de Talento, onde geriu associados de talentos 
globais, dirigiu todos os programas de talentos para a 
nossa equipa global em múltiplos países, e construiu 
sistemas e processos para apoiar a equipa de talentos de 
cada novo país.     

Outro grande exemplo de crescimento da carreira é 
Calvin Kaumi. Calvin é um dos nossos colaboradores 
mais antigos na EEA, juntou-se a nossa equipa em 2013 
para gerir a equipa de vendas do Uganda. Depois de 
quatro anos a criar um incrível crescimento de vendas 
em todo o país e a desenvolver as melhores 
práticas no Uganda, Calvin mudou-se para a Zâmbia 
para lançar e gerir a nossa equipa de vendas e teve mais 
de 20 relatórios diretos. Em apenas nove meses, ele e a 
sua equipa venderam mais de 30.000 sistemas solares 
domésticos.    

Greyson Metili juntou-se a EEA em 2014 como oficial de 
distribuição na Tanzânia. Em sete meses foi promovido 
a Líder de Equipa logística para a Zona Norte, e depois 
de concluir o seu MBA, tornou-se Chefe de Logística. 
Pouco mais de um ano depois foi nomeado Chefe de 
Operações Sénior, antes de se tornar chefe global de 
operações da EEA em 2020. A sua paixão pelo desafio 
energético em África impulsiona a sua ambição, uma vez 
que está motivado a encontrar formas sustentáveis de 
levar os produtos da EEA ao cliente de última milha.  

Jacinta Whelan juntou-se à equipa da Tanzânia em 2018 
num papel de excelência operacional. Depois de 
liderar vários projetos que abrangem temas desde a 
saúde e segurança até uma implementação digital do 
ERP, avançou para um papel de coordenação de projetos 
para a África Oriental. Atualmente como gestora 
transversal de projetos para o EEA, coordena um vasto 
leque de projetos, incluindo novas introduções de 
produtos em novos segmentos de mercado, introduziu 
um sistema de gestão de qualidade para o EEA, bem 
como várias outras melhorias de processos.  

Uma das nossas principais prioridades na EEA é investir numa equipa dedicada e de alto desempenho que seja 
apaixonada pelo que faz. Colaboradores com TOP performance têm o potencial de crescimento rápido da carreira, 
especialmente à medida que nos expandimos a ritmo para novos mercados.     



Na EEA, a nossa equipa é fundamental e levamos o processo de contratação muito a sério. Depois das primeiras 
entrevistas aprofundadas, você vai realizar um estudo de caso, apresentar a um painel, garantir o alinhamento com a 
equipa da EEA, e concordar com uma oferta. Os nossos estudos de caso permitem-lhe testar as suas habilidades tendo 
em conta o tipo de trabalho que estaria a fazer diariamente no seu novo papel, por isso esperamos que eles estejam 
a envolver-se, a desafiar e a dar uma ideia de como seria o seu novo trabalho. Ao mesmo tempo, cada passo do nosso 
processo permite investigar a EEA, a nossa equipa e o nosso trabalho também. Queremos que nos faça perguntas 
difíceis – sabemos que os melhores candidatos têm a sua escolha de posições.

Quais são os próximos passos?

O nosso processo de contratação:

Entrevista aprofundada com 
a equipa de contratação

Entrevistas Iniciais 

Exercício técnico usando 
habilidades-chave para o papel 

Estudo De Caso

Apresentação do caso para o 
painel de contratação 

Painel De Caso
Pode incluir uma visita ao escritório 

e verificações de referência 

Alinhamento

Último passo antes de 
embarcar 

Oferta



Benefício Detalhes Começa o Benefício

Seguro de saúde

Seguro de saúde robusto para garantir que as suas necessidades 
estejam cobertas   

Primeiro dia de trabalho 
no EEE   

Férias pagas (PTO) 

20 dias mais de férias pagas por ano (dependendo do país)  

Depois do início do seu 
primeiro dia de trabalho e 
pode ser tomada a partir 
de três meses em diante. 

Semana do cliente  

A oportunidade de limpar o seu calendário e passar uma semana 
no campo todos os anos, aprender com os nossos clientes e 
tendo uma visão de operações de como o nosso negócio 
funciona no terreno   

Qualquer momento 
depois de se juntar   

Ferramentas de 
trabalho   

Computador de trabalho        

Todas as despesas de telefone, internet e viagem relacionadas 
com o trabalho. 

Oportunidade de participar em quaisquer outros programas de 
benefícios dos colaboradores, sujeitos a alterações (por exemplo, 
partilha de lucros e bónus de desempenho)   

Primeiro dia na EEA   

Refeições

Em equipa e no escritório (locais pré-definidos) Primeiro dia de trabalho 
no EEE   

A nossa Proposta de Valor dos Colaboradores     

 Agradecemos o tempo que está a investir no nosso processo de entrevista. Para mais informações sobre a EEA, veja no 
nosso site. Sinta-se à vontade para informar ao seu Gestor de contratação ou representante de talento se tem alguma 
dúvida à medida que avança, e boa sorte com o estudo de caso!      

Obrigado.    

Benefícios     

Como a EEA faz com que valha a pena trabalhar connosco:  

Temos o maior orgulho de oferecer fortes benefícios à nossa equipa. Junto com uma missão de mudança de vida e 
companheiros fantásticos, eis o que pode esperar: 

Como e que a EEA faz valer trabalhar conosco:


