
 

Contabilista Sénior Certificado (m/f) 

 

A Seines – Empresa Especializada na Gestão de Recursos Humanos, é reconhecida como uma 

referência de confiança e inovação na prestação de Serviços de Outsourcing de Gestão no 

mercado Ibérico e o seu sucesso só é possível através do talento do seu capital humano. 

Queres fazer parte da nossa equipa? 

 

Procuramos profissionais com o seguinte perfil: 

- Licenciatura em Finanças, Economia, Contabilidade ou Gestão (factor eliminatório);  

- Experiência profissional mínima de 5 anos em funções similares (factor eliminatório);  

- Contabilista Certificado, com inscrição válida na ordem (factor eliminatório);  

- Bons conhecimentos de fiscalidade;  

- Experiência em SAP, Primavera, Artsoft e Navision (factor preferencial); 

- Excelente nível de Inglês e Espanhol;  

- Capacidade de liderança e de gestão de equipas;  

- Capacidade de planeamento e organização;  

- Autónomo e de elevada confiança;  

- Bom relacionamento interpessoal/gestão de clientes;  

- Dinâmico e com espírito de iniciativa. 

 

Funções a desempenhar: 

- Coordenação de equipa; 

- Responsável pela preparação e envio de declarações fiscais; 

- Responsável pelo reporting nacional e internacional; 

- Preparação de informação financeira de gestão, de acordo com as necessidades e nos timings 

estabelecidos; 

- Preparação do encerramento de contas e envio de informação para os revisores oficiais de 

contas. 

 

Local de Trabalho: Linda a Velha 

 

Tem o perfil pretendido e pretende juntar-se a uma equipa jovem, dinâmica e com elevados 

padrões de profissionalismo? Envie o seu CV para vanessa.botelho@seines.pt com a referência 

FIN/AUD/19 



 

 

Agradecemos a apresentação da sua Candidatura no contexto do processo de recrutamento 

em curso e informamos que, a mesma será objecto de devida análise por parte do Grupo 

Seines, respeitando os princípios inerentes à política de privacidade e protecção de dados 

pessoais.  

A candidatura será mantida na nossa base de dados durante o prazo legal de conservação e 

depois procederemos à sua eliminação. 


