A REN é um
ma das empre
esas de referrência no secctor da Enerrgia em Portu
ugal. Como eempresa cota
ada em bolsa
a,
faz parte d
do índice PSI20. É uma empresa ond
de a excelência técnica
a é a normaa e que tem como missã
ão
garantir o ffornecimento
o ininterruptto de electriicidade e gá
ás natural, ao menor cussto, satisfaze
endo critério
os
de qualidad
de e de segu
urança mante
endo o equillíbrio entre a oferta e a procura em
m tempo real, assegurand
do
os interesse
es legítimos dos interven
nientes do m
mercado e conjugando as missões de operador de
e sistema e de
d
operador de
e rede que estão
e
cometidas.

As suas prin
ncipais áreass de actuaçã
ão são: (i) o transporte de eletricidade em muiito alta tensão e a gestã
ão
técnica global do Siste
ema Elétrico Nacional e (ii) o transp
porte de gáss natural em
m alta pressã
ão e a gestã
ão
técnica glob
bal do Sistem
ma Nacional de Gás Natu
ural, a recep
pção, armaze
enamento e rregaseificaçã
ão de GNL e o
armazenam
mento subterrrâneo de gáss natural, se ndo titular das
d respectiv
vas concessõões de serviço
o público.

Atrair, capttar, reter e desenvolverr jovens de e
elevado pote
encial é uma
a das proposstas de valorr da REN parra
enfrentar o
os desafios futuros. Para
a tal, temos a decorrer o programa Trainee REEN que invesste em joven
ns
que queiram
m colaborar no crescimento e futuroo desta grand
de empresa nacional.
n

Oportunida
ades do Traiinee REN:
 Estágios Profissiona
ais numa verrtente de job
b rotation (rremuneradoss / duração dde 12 meses):
É uma o
oportunidade
e para conhe
ecer e desen
nvolver activ
vidade nas diversas áreass das Unidades de Negócio
da REN, permitindo
o ganhar um
ma visão gloobal dos neg
gócios e acttividades daa empresa, o que lhe irrá
proporccionar uma ampla
a
aprend
dizagem e foormação.

etendemos – alunos finalistas de Messtrados nas ááreas de:
 Perfiil de estagiários que pre
o

Economia
a

o

Gestão

o

Finanças

o

Engª. Electrotécnica e de Compu tadores

o

Engª. Meccânica

o

Engª. Quíímica

o

Engª. Info
ormática

Com forte sentido de
d responsabilidade, din
namismo, vo
ontade de ap
prender, orieentação para
a resultados e
espírito
o de equipa / cooperação
o.

