
We perform
to perfection! 
What about you?

/crossjoinsolutions





Desempenho de referência. 
Excelência nos resultados.

Ambiente estimulante. 
Evolução na carreira.

A Crossjoin é tudo isto. 
E muito mais!

A elevada experiência, a paixão pelo que fazemos e os 
desafios constantes constituem a base do espírito de 
trabalho que se vive na Crossjoin Solutions. 
Somos uma empresa portuguesa criada em 2009, 
considerada uma referência na área dos sistemas de 
informação, no que diz respeito à inovação, competência e 
desafio. 

A capacidade de encontrar soluções eficientes e 
adequadas para cada cliente e, de forma proactiva,  reagir 
aos desvios dos indicadores menos desejados, permite  
reduzir  custos TCO (Total Cost Ownership) e otimizar 
resultados de negócio, promovendo a estabilidade, 
robustez e performance. 

Trabalhamos com orgulho na 
nossa génese e, a cada dia, 
procuramos estar mais perto 
da perfeição.
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Se tens a ambição 
de aprender e de evoluir, 
este é o teu lugar.

Estágio curricular
Nos Crossjoin vais encontrar coaching personalizado 
e acompanhamento de toda uma equipa experiente e 
dinâmica.
Esperam-te desafios concretos e formação específica 
em diversas tecnologias. 

Recém-licenciado
Facilitamos a integração numa equipa diversificada 
e motivada, e promovemos a tua participação em 
projetos nacionais e internacionais. 
Contamos com o teu esforço e dedicação para os 
concretizarmos.  

Júnior
Valorizamos a investigação e a formação. 
Apostamos no crescimento profissional num ambiente 
de trabalho exigente e estimulante. 

Sénior
Queremos que faça parte da Crossjoin quem nos traga 
mais-valias nos conhecimentos e soluções céleres 
para responder a projetos complexos e desafiantes. 
Procuramos um arquiteto de soluções transversais, 
que dê provas da sua eficiência e eficácia em 
diferentes ambientes tecnológicos.

Partner
Mais do que um líder estratégico, é uma referência 
profissional com capacidade para motivar equipas 
e participar ativamente nas tomadas de decisão, 
orientando projetos a longo prazo e definindo 
orientações cruciais para o futuro da empresa. 

O que oferecemos 
Integração. Formação. Evolução.
Quem se junta à Crossjoin é devidamente 
acompanhado por todos, mas em particular por um 
“buddy” durante as primeiras semanas, até que esteja 
devidamente integrado na equipa.
Valorizamos a aprendizagem e apostamos no 
potencial de cada um.
Promovemos a participação em acções de formação. 
Oferecemos salário e condições de trabalho muito 
atrativas.
Na CrossJoin todos os que ambicionam, têm 
oportunidade de progredir na carreira.

O que procuramos
Ambição. Paixão. Iniciativa.
Precisamos de ti, que tens garra, vontade de saber 
mais e paixão pela área da TI. 
Se és dedicado, polivalente e gostas de desafios, tens 
um lugar à tua espera na Crossjoin. 
Somos uma equipa de topo e contamos contigo para ir 
mais longe, onde só os melhores conseguem chegar.  

Valorizamos a investigação 
e a formação, apostamos 
no crescimento profissional 
num ambiente de trabalho 
exigente e estimulante. 
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Vodafone UK
Serviços especializados de Performance para IT, remotamente entregues 
pelos consultores da Crossjoin através do “Competence Center” em Portugal.
 
Vodafone Turquia
Performance certificada para um grande projecto de transformação de CRM 
e BSS/OSS, remotamente entregues pelos consultores da Crossjoin através 
do “Competence Center” em Portugal (incluíndo testes automatizados de 
carga e stress).
 
Entel no Chile
Performance certificada para um grande projecto de transformação de CRM 
e BSS/OSS, remotamente entregues pelos consultores da Crossjoin através 
do “Competence Center” em Portugal (incluíndo testes automatizados de 
carga e stress).

Banca em África
Com a SIBS Internacional e remotamente com a equipa do “Competence 
Center” em Portugal, são preparados projectos com tarefas de curta duração 
para rapidamente abordar problemas de performance e estabilização em 
qualquer componente aplicacional/sistema para grandes entidades bancárias 
em África.
 
Telcos em Bruxelas
Remotamente de Portugal, os nossos especialistas do “Competence Center” 
estabelecem visões e planos de acção concretos para desafiantes problemas 
críticos a nível operacional, relativos à performance e estabilização de 
sistemas para duas grandes entidades de telecomunicações em Bruxelas.

Outsystems
Extranet sediada em “AWS Cloud Computing Services”.  
O “Competence Center” da Crossjoin opera importantes ferramentas de 
diagnóstico e produz planos de acção críticos que são relevantes para o 
tratamento de problemas de performance.
 
Em Portugal
MEO, SIBS Processos, Accenture, Celfocus, AT, Vila Gale, Luis Simões, Galp 
Energia, são nossos clientes para processos empresariais de optimização, 
“fire fights” e certificação em projectos de transformação (incluíndo testes 
automatizados de carga e stress).

Clientes



Perform 
to perfection
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Av. das Forças Armadas Nº125 4ºD  
1600-079 - Lisbon - Portugal 
www.crossjoin.pt


