
Talkdesk abre novo laboratório
de inovação em Aveiro
Economia Já presente em Coimbra Porto e Lisboa a empresa de software anunciou a sua chegada
a Aveiro em Setembro Processo de recrutamento de 50 especialistas até ao fim de 2019 está em curso

A Talkdesk empresa de soft
ware para contact centers
prepara se para abrir umnovo
laboratório de inovação em
Aveiro ainauguração estápre
vistajá para o próximo mês de
Setembro

O TDXAveiro será o quarto
escritório da empresa em Por
tugal e vem reforçar o investi
mentoeminovação e desenvol
vimento refere a companhia
quejápossui projectos emcur
so emLisboa Porto e Coimbra~
O TDX distingue se dos res
tantes escritórios por ser um
centro de investigação focado
em inovar e desenvolvernovas

soluções e produtos
Seismeses depois daabertura

do seu primeiro laboratório de
inovação em Coimbra que já
conta com 75 colaboradores a
Talkdesk traz agora o conceito
paraAveiro e está à procura de
50 especialistas até ao fim de
2019 As vagas podem ser co
nhecidas no site da empresa
e incluem engineering mana
ger mobile developer fron
tend software engineer entre
outras

O trabalho a desenvolver

neste novo laboratório de ino

vação será dedicado a expan
dir a camada de telecomunica

ções da Talkdesk incluindo
competências de inteligência
artificial aplicadas ao contact
center descreve aempresa em
comunicado

A nossa capacidade inova
dora é o que nos tem distin
guido desde o primeiro dia e o
que coloca a Talkdesk na van
guarda do sector dos contact

center as a service O objectivo
destes laboratórios de inovação
é serem o ambiente onde os

nossos colaboradores dispõem
de todas as ferramentas neces

sárias para criar o futuro dos
contact centers explicaMarco
Costa director geral para a re
gião EMEA Europa Médio
Oriente e África

O responsável nota que
Portugal tem sido o centro de
desenvolvimento do software

da Talkdesk Temos vindo a

reforçar o investimento no ta
lento português e a chegada a
Aveiro é mais um importante
passo nesse sentido sublinha
Desta forma a Talkdesk
consolida a sua presença na

região centro do país Este in
vestimento que a companhia
não quantifica irá estimular
a criação de emprego e po
tenciar o ecossistema tecnoló

gico da cidade deAveiro vista
como um importante pólo de
conhecimento científico anível

nacional nas principais áreas
de interesse para a empresa

Mil engenheiros
até ao final
de 2020

ATalkdesk foi fundada

porTiago Paiva e Cristina
Fonseca ejá se assume
comoumunicórnio isto
é uma empresa avaliada
emmais demilmilhões

deeuros

Aempresa está actual
mente presente emmais
de 50 países epossuiuma
base de clientes que as
cende aos 1800

ATalkdesk continua a

aproximar se do objec
tivo que definiu de ter
uma equipa demil enge
nheiros emPortugal até
ao final de 2020 n
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