
Our people
 
At Fujitsu we take pride in delivering excellent 
service and products to our customers. We  
recruit talented individuals who help us deliver 
our promises and achieve consistent near  
perfect execution. We offer to our customers 
access to a high quality workforce with strong 
multi-lingual capabilities. Over 70% of agents 
employed are native speakers – and more than 
80% have university degrees. 

Fujitsu  
Global Delivery Centre 

Portugal

Fujitsu is the leading Japanese information 
and communication technology (ICT)  
company, offering a full range of  
technology products, solutions and services. 
Approximately 159,000 Fujitsu people support 
customers in more than 100 countries. We use 
our experience and the power of ICT to shape 
the future of society with our customers.  

Did You know?

• Fujitsu is the world's fifth-largest IT services provider and No.1 in Japan.
• Fujitsu is among the world's top five providers of servers.
• FORTUNE named Fujitsu as one of 'the World's Most Admired Companies' in 2013.
• Fujitsu Group holds about 97,000 patents worldwide.
• Fujitsu is part of the Dow Jones Sustainability Indexes (World), FTSE4Good Index Series, and 
  Oekom research.
• Newsweek ranks us as the seventeenth most eco-conscious company in the world.  
   (Newsweek's Green Rankings).

About Fujitsu

Fujitsu ger verkligen möjlighet att växa och utveckla dina erfarenheter till din 
bästa förmåga       Luis Hedborg, GDC Fujitsu Portugal

Come and work with us



Ansök på : www.fujitsu.com/pt/gdc/recruitment/

Global Deliver Center Portugal
 
Fujitsu är en världs ledare (tredje största 
leverantören i världen och nummer ett i 
Asien) ledande auktoritet i hårdvara och IT 
tjänster. 
Fujitsu Global Delivery Centre i Lissabon 
är en flerspråkig Service Desk med mer 
än 1000 anställda, som föreskriver 24/7 
IT-tjänster , i 23 olika språk till flera företag 
från olika branscher , på ett mycket givande 
och levande mångkulturell  miljö 

Nu erbjuder vi dig möjligheten att vara en 
del av detta världsledande företag.

Den idealiska kandidaten måste ha:

Veel verschillende culturen die samen hetzelfde doel nastreven        
Luis Hedborg, Fujitsu GDC Portugal

• Tillgänglighet för roterande schema  
   (nattetid och / eller helger)
• Help Desk erfarenhet och /eller IT  
   baskunskaper är ett plus.

Vi söker efter: 

Service Desk Agents Level 1 (låg/ icke-teknisk 
profil): Ge tekniskt stöd till användare via e-post 
eller/och telefon.

Vi erbjuder: 

• Möjligheten att arbeta med givande,  
   dynamisk och mångkulturell miljö
• ZKonkurrenskraftig lön, bonus och förmåner
• Anställningsavtal direkt med Fujitsu
• TUtbildning och intern karriärutveckling plan 
   vid anställning. 
• Utmärkta lokaler i centralt läge i närheten  
   av ett brett utbud av kollektivtrafik

• Utmärkta språkkunskaper I Svenska och 
   Engleska
• Bra kummunikations - och  
   lagarbetesförmåga

Befodran i Fujitsu är inte en “ hägring “ ; bra prestanda  
är verkligen uppskattade och belönande        
 
Luis Hedborg, Fujitsu GDC Portugal


