
CUF Saúde 

Administrativo de Contas Correntes 

Carnaxide 

(m/f) 

Somos o maior prestador de saúde privada em Portugal, contando com 75 anos de experiência 

em saúde hospitalar, traduzidos na gestão de 18 Hospitais e Clínicas CUF distribuídos pelo país.  

Temos orgulho na nossa história e olhamos para o futuro com responsabilidade. Regemo-nos por 

valores como o Respeito pela Dignidade e Bem-Estar da Pessoa, Desenvolvimento Humano, 

Competência e Inovação, que guiam uma permanente vontade de ser e fazer melhor.  

Identificar os melhores profissionais faz-nos idealizar um futuro consistente e, por este motivo, 

estamos a recrutar um Administrativo de Contas Correntes de Entidades, para a nossa Sede em 

Carnaxide.  

O que faz um Administrativo de Contas Correntes de Entidades?  

 Acompanhamento da conta corrente de clientes, assim como esclarecimento e análise 

de faturação emitida.  

 Promove o correcto e atempado registo de cobranças nas contas correntes, bem como 

restantes ajustamentos como forma de salvaguarda deste activo em todas as unidades 

de Saúde CUF.  

 Realiza contactos telefónicos de forma a garantir a efectiva cobrança dos valores devidos.  

 Realiza análises para posterior envio a parceiros externos.  

O que valorizamos?  

 Licenciado na área de Contabilidade/ Gestão (preferencial).  

 Experiência mínima de 1 ano nas funções descritas (obrigatório).  

 Conhecimentos na área da saúde.  

 Destreza a nível informático e domínio da ferramenta Excel.  

 Conhecimentos de SAP e Glintt (preferencial).  

 Boa capacidade de comunicação e argumentação é imprescindível.  

 Organização e planeamento é essencial.  

 Espírito de equipa e interajuda é fundamental!  

 Disponibilidade imediata para iniciar funções. 

O que pode esperar de nós?  

 Integração numa empresa nacional, líder na prestação de cuidados de saúde.  

 Contrato de trabalho direto com a CUF.  

 Formação inicial e contínua, através da nossa academia de formação (CUF Academic 

Center).  

 Valorização dos nossos recursos humanos através do crescimento e reconhecimento 

dentro da empresa.  

Quer juntar-se à equipa CUF?  

Envie o seu currículo atualizado para: catarina.p.martins@cuf.pt   
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