A Volkswagen Autoeuropa está a selecionar jovens talentos para integrar o seu
Programa de Estágios.
Se gostas de trabalhar em equipa, tens facilidade de relacionamento interpessoal,
iniciativa e queres pôr em prática o que aprendeste até agora, envia-nos o teu curriculum
vitae.
Departamento: Controlo de Gestão
Ref.ª EPPCC | Estágio Profissional Processos de Controlo de Custos
Tema do Projeto: Processos de Controlo de Custos
O projeto tem como objetivo proporcionar ao candidato o conhecimento dos processos de
controlo de custos através da elaboração de trabalhos específicos solicitados pelos
Controllers.

Os trabalhos a realizar compreendem, entre outros:


Suporte aos relatórios semanais de horas extraordinárias com base nos dados de
SAP/HR;



Suporte nos relatórios de custos das áreas de produção;



Suporte em relatórios diversos para utilização dos Controllers com base nos dados
de SAP/FIN;



Emissão de requisições de Faturas, Notas de Débito e/ou Crédito;



Suporte aos Controllers nas atividades diárias com as áreas.

Perfil:


Formação em Gestão, Economia, IT ou similar;



Conhecimentos Contabilidade Geral e/ou Analítica e Informática;



Experiência na utilização do SAP/FIN (preferencial);



Conhecimento de Inglês;



Sólidos conhecimentos de MsOffice (Excel; Word e PowerPoint);



Boa capacidade de trabalho em equipa.

Requisitos Gerais:
Motivação e capacidade para o trabalho em equipa | Orientação para o cliente
(interno/externo) | Fortes competências de relacionamento e comunicação interpessoal
| Fortes competências de organização e planeamento | Disponibilidade imediata.

Oferta:


Oportunidade de uma experiência profissional em empresa líder do Grupo
Volkswagen e do sector automóvel em Portugal;



Formação teórico-prática em contexto de trabalho;



Bolsa de formação;



Refeição gratuita;



Transporte gratuito, de acordo com as rotas de autocarro disponibilizadas pela
empresa.

Regime de estágio: Tempo inteiro/Duração: 6 meses

As candidaturas deverão ser feitas mediante o envio de CV em formato Europass com foto para
recrutamento@volkswagen.pt. Por favor indique a Ref.ª do anúncio a que se candidata.
Somente serão consideradas as candidaturas que reúnam o perfil solicitado, sendo que as
restantes ficarão em base de dados para futuras solicitações. Todas as candidaturas serão
tratadas com confidencialidade ao abrigo da Lei de Proteção de Dados.

