
 

Aga Khan Foundation 

Finance Assistant 

Lisbon 

(m/f) 

The position 

 Contribuir para a implementação da área das Compras que inclui: implementar e 

cumprir as políticas de compras definidas para a Fundação, fazer pesquisas de mercado, 

comparar e avaliar propostas de fornecedores, realizar compras, negociar contratos e 

preços, acompanhar encomendas e assegurar entregas atempadas, rever a qualidade 

dos produtos adquiridos, manter registos atualizados dos bens adquiridos, informação 

de entregas e faturação, entre outros;  

 Gerir as viagens nacionais e internacionais e estabelecer contactos com as agências de 

viagens para marcação, alteração de datas e solicitação de orçamentos, bem como 

marcação de hotéis e transportes;  

 Monitorizar os níveis de stock de bens e economato e fazer encomendas em função das 

necessidades;  

 Preparar relatórios relativos às compras, incluindo análises de custos;  

 Apoiar toda a logística associada à área programática da Fundação que inclui a gestão 

dos espaços nos territórios onde a Fundação intervém, as condições de infraestrutura, 

os seguros, manutenção e veículos, entre outros; 

 Apoiar o registo e controlo dos ativos fixos, incluindo a realização de verificações físicas 

e abates;  

 Apoiar o reporte aos financiadores (revisão de financiamentos, regras de elegibilidade 

dos financiadores e realização/submissão de relatórios ao longo do ciclo de vida dos 

financiamentos, desde a fase de elaboração da proposta ao fecho do financiamento, 

acompanhamento de auditorias);  

 Apoiar a realização de outras tarefas associadas, em função das necessidades.  

The requirements 

 Licenciatura em gestão ou economia, ou área relacionada;  

 Fortes competências analíticas, com capacidade para desenvolver relatórios financeiros 

e análise de custos;  

 Sentido de confidencialidade;  

 Gosto pelo trabalho administrativo;  

 Capacidade para trabalhar em equipa e com vontade de aprender;  

 Excelentes competências de organização;  

 Conhecimentos de contabilidade e auditoria;  

 Mínimo de dois a três anos de experiência em auditoria ou consultoria (preferencial);  

 Excelentes competências de comunicação escrita e verbal, em português e inglês. 

Applications: https://swki.me/is0iktQc until the 30th of june. 

https://swki.me/is0iktQc

