
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O teu dia-a-dia e as tuas responsabilidades 

• Depois do período de familiarização, participarás ativamente e colaboraras em projetos de 

desenvolvimento (programação) de serviços e aplicações informáticas bem como apoiarás no 

desenho e na arquitetura de soluções de software. 

• Apoiado(a) pelos colegas experientes na Alemanha e em Portugal, terás várias tarefas ligadas à 

integração de API e o desenvolvimento de soluções para front-end e back-end. 

• Desenvolverás soluções de software para clientes (por exemplo, implementando bots e interfaces) 

assim como terás a oportunidade de trabalhar com tecnologia de ponta ao desenvolver assinaturas 

eletrónicas para nossa empresa SIGN8 na Alemanha. 

• Terás oportunidade de gerir relações diárias com equipas de desenvolvimento na Alemanha e com 

a restante equipa do projeto, contribuindo para o sucesso do projeto. 

• Emprego em tempo integral 
 

O teu perfil 

• Tens uma formação superior em Informática, Sistemas de Informação ou equivalente. 

• Temos vários projetos ligados à matéria de data analytics e business intelligence, às vezes 

envolvendo elementos de data architecture, data management e data warehousing. Valorizamos a 

experiência numa ou mais dessas áreas. 

• Valorizamos a experiência de duas ou mais ferramentas com as quais trabalhamos (em particular: 

front-end: Vue; back-end: C#, Node.js, Flask; data bases: MongoDB, Azure Blobstarage, Postgres) ou 

a motivação de familiarizar-se rapidamente com essas tecnologias. 

• Domines o idioma inglês fluentemente, para facilitar a estreita coordenação de projetos com a 

equipa na Alemanha. Valorizamos especialmente a tua capacidade de entender, escrever e falar 

alemão. 

• Tens habilidade na comunicação, nos relacionamentos interpessoais, no trabalho em equipa e na 

colaboração. 

• As tuas competências incluem capacidade de organização e planejamento, capacidade analítica e 

espírito crítico. 

 

Junior Software Developer (x/f/m) 

És recém-formado(a) em TI ou estudos equivalentes e queres ganhar experiência na área de desenvolvimento de 

software? Está entusiasmado(a) com assuntos como business intelligence, data analytics e a transformação digital 

de empresas? Gostarias de nos apoiar na criação de uma nova empresa em Portugal? Também consideras o espírito 

de equipa como a base para o sucesso? 

Candidate-se agora e faça parte da nossa alcateia de lobos!  

Transform8 e uma consultaria TI alemã jovem e proativa que vai criar raízes em Portugal. Estamos à procura de 

especialistas TI motivados e abertos para desenvolver soluções únicas em variados projetos de transformação digital 

na nossa sede no Porto. 

 



 

O que te oferecemos 

• Usufrua de excelentes condições para o desenvolvimento profissional e pessoal. 

• Participe em vários projetos entusiasmantes e inovadores e aproveite uma curva de aprendizado 

substancial. 

• Viva uma cultura de new work num ambiente amigável, de respeito, confiança e transparência. Serás 

um dos primeiros funcionários – contribua ativamente a desenhar o teu ambiente e modo de 

trabalho. Trabalhe num ambiente moderno com opção de home office e coworking. Facilitamos e 

promovemos um estilo de vida equilibrado e saudável, que ajuda harmonizar o trabalho com a vida 

pessoal. 

• Descubra connosco um network para a tua vida profissional, que te conecta com especialistas da tua 

área de atuação. 

• Receba um contrato salarial atrativo e benefícios sociais como: 

o Dispensa no dia do aniversário, 

o Dois dias de férias adicionais, 

o Acesso remunerado a cursos de formação.  

 

Se queres fazer parte da equipa envia teus documentos de candidatura EM INGLÊS para 

talents@transform8.de 

 

 

 

Sobre a Transform8 

A Transform8 é uma jovem empresa sediada em Munique e Oldenburg na Alemanha, a qual oferece serviços de 

informática e o desenvolvimento de soluções de software. Nossa empresa quer expandir seus negócios em 

Portugal e constituir uma empresa no Porto. A nova empresa portuguesa também será uma consultoria técnica e 

profissional a promover transformação digital de empresas. Nosso foco é o desenvolvimento de software e a oferta 

de serviços de digitalização, business intelligence e data analytics. Também trabalharemos em cooperação estreita 

com a nossa empresa SIGN8 desenvolvendo funções para assinatura eletrónica. 

Na Transform8 terás oportunidade de integrar diversos projetos de transformação e business intelligence, e fazer 

parte de uma equipa, a qual te vai inspirar e trazer soluções diferenciadas. Trabalharás num ambiente dinâmico e 

colaborativo, onde poderás conquistar novos desafios e tirar proveito do pacote de benefícios aos nossos 

colaboradores e de outras formas de compensação que vão ao encontro das tuas expectativas e necessidades. Se 

ambicionas aprofundar as tuas competências nas áreas de desenvolvimento de software, transformação digital, 

data analytics, business intelligence e várias outras, este é o teu lugar. 

Se queres fazer parte da equipa envia teus documentos de candidatura em inglês para talents@transform8.de 
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Se queres fazer parte da equipa envia teus documentos de candidatura em inglês para talents@transform8.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The job 

• After an onboarding phase, you will actively participate and collaborate on projects involving the 

support and development (programming) of innovative software solutions. 

• With the support of your experienced colleagues in Germany and Portugal, you will perform a variety 

of tasks, from integrating our API into other systems to frontend and backend development. 

• Your responsibilities will include developing software solutions for clients (e.g., by implementing 

bots and interfaces), as well as working with cutting-edge technologies on further developing the e-

signature solution of our sister company SIGN8 in Germany. 

• Full-time or part-time employment 

 

 

Your profile 

• You hold a degree in IT, Business Informatics, or another related field, or will graduate soon. 

• You want to jump in at the deep-end and gain experience as a full-stack software developer. 

• You are fluent in English to a degree where you can easily communicate with the team in Germany 

on a daily basis, coordinate the projects and discuss any business-related matter. Fluency in German 

is a strong plus.  

• We have various projects in the field of Business Intelligence and Data Analytics that might involve 

elements of Data Architecture, Data Management or Data Warehousing. Prior practical or theoretical 

experience with one or more of these subjects would be a plus. 

• You have strong communication skills, value team spirit and a collaborative work environment. 
 

 

 

What we have to offer 

• Work on diverse, interesting and innovative projects, broaden your skill set working with various 

state-of-the-art technologies, and experience a steep learning curve.  

• Benefit from excellent conditions to grow, both, professionally and personally in an inspiring work 

environment. 

Junior Software Developer (x/f/m) 

You are a (soon-to-be) graduate in IT-related studies and would like to gather first hands-on experience in software 

development? You are searching for a future-oriented job offering a variety of tasks, from API to frontend and 

backend work? You value team spirit as an essential driving factor of success? 

Apply now and join our wolf pack!  

Transform8, a young and driven German management and IT consultancy, is putting down roots in Portugal. We are 

looking for open and motivated IT specialists to get in at the ground floor of a brand-new office. Join the team and 

engage in various digital transformation projects with us! 
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• Be part of our healthy, diverse work culture. We promote a collegial and amicable work environment 

led by trust, cooperation, respect, and transparency. 

• Enjoy our modern and flexible working conditions with the option to work remotely or in a vibrant 

coworking space. 

• Join our network and work in close contacts with international experts in the field. 

• Receive an attractive salary package with additional social benefits such as 

o Paid-leave day on your birthday 

o Two additional paid vacation days 

o Paid opportunities for further training and education 

 

If this sounds like you, we’d love to receive your application at talents@transform8.de  

 

 

This is Transform8 

Transform8 is a specialized consultancy also engaged in software development, seated in Munich and Oldenburg 

in Germany. With many years of technological and business experience, Transform8 helps its customers to make 

the modern business world more flexible, transparent, and easier to navigate. The key to Transform8’s success is 

its holistic approach, counselling its clients from concept to implementation. As a solution provider we offer digital 

transformation services through business intelligence, complimented by projects involving process optimization, 

data analytics and marketing. Amongst the great successes of our young company is the comprehensive e-

signature solution that we developed. We now run its development, sales, and support under our new affiliate 

company SIGN8 that Transform8 is continuously working with. 

With its newest affiliate, Transform8 is putting down roots in Portugal. After joining the team, you will work in a 

dynamic and collaborative work environment in which you can master new challenges and benefit from our well-

being initiatives and flexible work culture. If you are excited to widen your competences and software 

development skills in the field of digital transformation, business intelligence, data analytics and many others, 

Transform8 is the perfect fit for you. 

If this sounds like you, we’d love to receive your application at talents@transform8.de  

By sending us your application documents you understand that we may collect your personal data, store and 

process it on our systems. For more information, please see our Privacy Policy www.transform8.de/impressum/  
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