Nota de imprensa

Novas incorporações a equipa da multinacional na Península Ibérica

Chint Electrics aumenta a sua equipa comercial e de atenção ao
cliente em Portugal

A multinacional CHINT ELECTRICS acrescenta em 2017 a sua política de expansão na Península
Ibérica. A incorporação de dois novos membros para atender o mercado português é um novo
passo na consolidação da marca.
Para o departamento de Atenção ao cliente(Customer Service), a empresa incorporou ao Sr.
Raphael Alexandre Patricio. Um jovem profissional com formação em Marketing e Publicidade
que iniciou a sua aventura profissional em 2011 na agência QDQMedia. A sua atenção de
qualidade, empatia e experiência multinacional foram aspectos muito valorados pela
companhia.
Dentro do departamento comercial, CHINT ELECTRICS incorporou a Dna. Sandra Isabel Ramos
Joaquim como nova Delegada Comercial(Sales Manager) para Portugal, com 17 anos de
experiência profissional. Desde 2014 era Técnico Comercial em Circutor, mas a sua aventura
profissional começou dentro do setor elétrico na engenharia Hidroser para mudar 6 anos mais
tarde a firma Spie Portugal como responsável de projetos elétricos e de automatização.
Com a incorporação da Sandra e do Raphael, a multinacional CHINT ELECTRICS perfila-se como
una das firmas mais dinâmicas do nosso mercado, criando oportunidades de trabalho e
potenciando a visabilidade da marca em toda a Península Ibérica.

Sobre a CHINT Electrics S.L.
O Grupo CHINT é o terceiro fabricante internacional líder em material elétrico de baixa tensão,
um referente em media e alta tensão, transmissão a distribuição de energia, medida e
controle, etc. A multinacional conta com 30.000 empregados e presença nos cinco
continentes.
CHINT Electrics S.L. é a sede em Espanha do Grupo Multinacional CHINT. É uma aposta
renovada de uma marca referente a nível mundial que tem criado em Espanha uma equipa
altamente qualificada, focada ao instalador. Capital humano de diferentes nacionalidades com
o know how e a tecnologia do gigante asiático, e produtos de qualidade certificados pela
AENOR.
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