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Solcor - Gestão Financeira - Lisboa (m/f) 

 

A Solcor é uma startup em rápido crescimento, especializada em financiar e desenvolver projetos de 

energia solar fotovoltaica sem qualquer custo de investimento e de manutenção para as empresas, tendo 

como base contratos de média/longa duração com os clientes e investidores. 

Somos uma equipa pequena e jovem, com grande paixão no que fazemos! Pretendemos reforçar a Solcor 

com uma pessoa para apoiar a gestão financeira que terá responsabilidades principalmente pelas contas 

dos projetos, a empresa e o nosso fundo de investimento. O trabalho tem previsão para começar em 

Outubro. 

Idealmente tem o seguinte perfil: 

- Mestrado na área de Contabilidade, Finanças, Fiscalidade, Gestão ou similar. 

- Motivado em aprender e crescer juntamente com a empresa; 

- Boa capacidade de análise, planeamento e organização; 

- Responsabilidade, dinamismo e proatividade; 

- Bom conhecimento de Microsoft Office; 

- Elegível para realizar estágio profissional IEFP; 

 

As suas principais funções consistirão em: 

- Melhorar sistema de gestão das contas dos projectos individuais tal como o portfólio de 

projectos; 

- Reporte mensal de contas da empresa e o fundo de investimento e apoio no controlo da 

tesouraria; 

- Acompanhamento das diversas rotinas da contabilidade; 

- Apoio na elaboração de análises variadas quando solicitadas (e.g.: Propostas de investimentos e 

empréstimos); 

- Apoio na elaboração de contractos. 

- Desenvolvimento e aplicação de uma estratégia de marketing 

Oferecemos-lhe a oportunidade de crescer em conjunto com a empresa, num ambiente agradável e jovem 

onde terá a responsabilidade que lhe permitirá aprender rapidamente. Trabalhará em conjunto com o 

responsável pela gestão da empresa e do fundo de investimento. Idealmente, após o IEFP, trabalhamos 

em conjunto com um contracto de tempo indeterminado. 

Se estiver interessado em trabalhar connosco, envie o seu CV com uma (muito) breve explicação da sua 

motivação para que nos possamos encontrar!  

 

Os melhores cumprimentos, 

Equipa Solcor 

  


