Estágio Técnico Financeiro / Contabilidade (M/F) - Ao abrigo do IEFP

A empresa GWE - Serviços Financeiros pretende recrutar estagiário(a) para realização de Estágio
Profissional na área de Técnico Financeiro/Contabilidade, com forte possibilidade de integração na
equipa após a realização do mesmo.
DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO:

-

Classificação e lançamento de documentos de contabilidade;

-

Apoio ao TOC na preparação e validação do fecho contabilístico mensal e anual dentro dos
prazos predefinidos;

-

Trabalhar com folhas de cálculo Excel (análise de relatórios, revisão de contas,
procedimentos, operações, controlo de especializações (custos vs. proveitos);

-

Elaboração do reporte mensal assegurando a fiabilidade da informação, de forma atempada
e fundamentada com a análise necessária;

-

Determinar a posição global da tesouraria e equilibrar os saldos bancários;

-

Acompanhar emissão dos pagamentos financeiros;

-

Preparar os mapas de cash flow e forecasts semanais, de forma a justificar os desvios
ocorridos;

-

Preparação e controlo do budget, bem como das respectivas análises de custos/ desvios
existentes; analisar diversos indicadores de performance;

REQUISITOS:

-

Elegibilidade para Estágio Emprego do IEFP (requisito eliminatório);

-

Recém-Licenciado em Gestão, Economia, Finanças, Contabilidade ou similar;

-

Experiência anterior em departamentos financeiros é factor preferencial;

-

Conhecimentos de língua inglesa;

-

Domínio das ferramentas Microsoft Office, principalmente no Excel e plataformas ERP;

-

Motivado/a para aprender e com excelente capacidade de comunicação;

-

Organizado/a, pró-ativo/a e dinâmico/a;

-

Forte capacidade analítica, organização e profissionalismo;

-

Elevado sentido de responsabilidade, rigor e capacidade de trabalho em equipa;

-

Capacidade de gestão de tempo;

OFERECEMOS:

-

Excelente oportunidade de desempenho de uma função aliciante, num projeto sólido, com
reais perspetivas de desenvolvimento profissional.
Possibilidade de integração e progressão de carreira consoante o desempenho demonstrado

Se o teu perfil se enquadra nesta oferta, pf envia o teu Curriculum Vitae atualizado com fotografia
para o e-mail: contacto@globalwe.pt até ao dia 5 de Julho de 2016 indicando a referência
TCF2016.44, a disponibilidade e o nível salarial pretendido (candidaturas sem esta informação
não serão consideradas).

