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A HipoGes, fundada em 2008, é uma das plataformas líderes na Gestão de Activos na Penísula Ibérica com 

mais de 20 mil milhões de activos sob gestão. Com presença em 4 países e mais de 500 colaboradores por 

todo o mundo, a HipoGes trabalha para as principais instituições financeiras e investidores internacionais. A 

HipoGes presta uma vasta gama de serviços relacionados com a gestão de ativos que incluem: 

• Serviços de consultoria no processo de avaliação e compra de portfolios 

• Desenho de processos e implantação de instrumentos de gestão 

• Desenvolvimento de soluções de servicing para diferentes tipos de activos 

• Departamento de consultoria para operações de aquisição de portfolios e realiza investimentos em 

parceria com os seus clientes. 

 
 
1] BREVE DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO  

O principal objetivo desta função é contribuir para a preparação dos fechos mensais, entre outros, através da 
organização, classificação e lançamento de documentos contabilísticos (através do ERP SAP) e garantir o controlo 
diário dos movimentos e reconciliações bancárias. 
 

2] RESPONSABILIDADES  
• Processamento diário de documentos, faturas e pagamentos; 

• Reconciliação e revisão de contas; 

• Efetuar pedidos de pagamento ao vencimento das faturas; 

• Manutenção das contas correntes e saldos dos clientes e fornecedores; 

• Preparação de toda a documentação e reports inerentes à contabilidade; 

• Tratamento da correspondência quando necessário. 
 

3] COMPETÊNCIAS 

• Sólidos conhecimentos de contabilidade e fiscalidade; 

• Capacidade analítica, perfil minucioso, orientação para o detalhe e organização; 

• Forte orientação para o cumprimento de prazos e objetivos;  

• Sólidos conhecimentos de Excel, MS Office e ferramentas de tratamento de informação; 

• Conhecimentos de ERP SAP. (MANDATÓRIO) 

• Conhecimentos de Língua Inglesa (Preferencial); 
 

4] RELAÇÕES LABORAIS 

• Internas: 
1. Todos os departamentos; 

• Externas: 
1. Clientes, fornecedores e institutos públicos 

 
5] QUALIFICAÇÕES 

• Habilitações Literárias: 
Licenciatura em Contabilidade, Gestão, Finanças ou Economia 

• Experiência: 
Experiência mínima e prévia de 2 anos em funções semelhantes 

 
 
Para se candidatar, aceda através deste link. 

https://hipoges.csod.com/ux/ats/careersite/6/home/requisition/385?c=hipoges&source=LinkedIN

