
 
 
A Corticeira Amorim tem em curso um Programa que visa a implementação de SAP S/4 HANA em todas as suas 

Unidades de Negócio. Para integrar a Equipa de Sistemas de Informação que será responsável pelas atividades 

inerentes ao suporte aplicacional e à gestão e evolução do SAP S/4 HANA, nas suas empresas em Portugal e no 

exterior a Corticeira Amorim pretende recrutar:  

APPLICATION OWNER SAP S/4 HANA 

(SAP FI, CO, IM, TR) 
M/F 

FUNÇÃO 

Integrada na Equipa de Sistemas de Informação, esta função tem como principais responsabilidades: 

 Assegurar o planeamento e acompanhamento da evolução dos módulos SAP sob a sua responsabilidade, com 

recursos internos e/ou externos e integrado numa equipa multidisciplinar; 

 Identificar oportunidades de melhoria dos módulos sob a sua responsabilidade; 

 Planear, calendarizar e controlar as releases e deployment dos módulos da sua responsabilidade e proceder a 

testes às soluções, assegurando o user acceptance e integridade dos ambientes; 

 Prestar informação e esclarecimentos acerca dos módulos SAP sob a sua responsabilidade; 

 Participar na elaboração das especificações funcionais para desenvolvimento; 

 Assegurar as atividades de revisão de bases de conhecimento, por forma a garantir a manutençãodos 

documentos inerentes a processos de hand-over e go-live; 

 Analisar, executar e avaliar os impactos dos Change Request, nos módulos sob a sua responsabilidade e de 

acordo com as especificações técnicas e funcionais; 

 Assegurar a passagem de conhecimento aos key-users SAP no âmbito dos módulos sob a sua responsabilidade; 

 Colaborar com as equipas de projeto, providenciando expertise funcional e recomendações relativas aos 

módulos da sua responsabilidade, por forma a contribuir para a melhoria de eficiência dos processos e sistemas 

da organização. 

PERFIL  

 

 

 

 

 

 

OFERECEMOS  

Licenciatura / Mestrado  Espírito de iniciativa e proatividade 

Domínio dos módulos SAP FI, CO, IM, TR com 
experiência de pelo menos 5 anos 

Boas competências ao nível do trabalho em equipa e 
por projeto 

Domínio do Inglês (falado e escrito) Boas competências de comunicação e de 
relacionamento interpessoal 

Capacidade analítica, espírito crítico, sentido 
responsabilidade e resiliência 

 



 
 
Oportunidade de desenvolvimento profissional pela integração em equipa multidisciplinar e contato com 
realidades de negócio diversificadas em contexto nacional e internacional.  
Pacote remunerativo adequado para as funções desempenhadas. 
 
Os candidatos interessados deverão enviar o seu CV mencionando as razões da sua candidatura para o seguinte endereço de email 

info.oasis@amorim.com mencionando a refª ERP/04. Apenas contactaremos os candidatos selecionados para a 1ª fase do 

recrutamento. 

mailto:info.oasis@amorim.com

