
Técnico de Risco Operacional (m/f)
Allianz Portugal, Lisboa
Estamos à procura de um candidato para se juntar à equipa Financeira - Controlo Interno Risco Operacional, em Lisboa. 

Missão da Função
O Técnico de Risco Operacional identifica eventos de risco operacional e, em conjunto com as áreas da Companhia, 
desenvolve planos de ação para mitigar o risco. Promove o desenvolvimento de uma cultura de controlo interno na 
Companhia.

Principais Responsabilidades
• Participar ativamente na implementação do Modelo de Controlo Interno do Grupo
• Analisar e testar os controlos principais dos diferentes processos da Companhia
• Desenvolver em conjunto com as áreas planos de ação de forma a garantir que os controlos chave dos principais

processos da Companhia sejam eficazes
• Promover o desenvolvimento de uma cultura de controlo interno junto das várias Direções
• Identificar eventos de risco operacional e, em conjunto com as áreas, desenvolver planos de ação no sentido de mitigar

o risco
• Participar em workshops de Self Assessement com as áreas, com o objetivo de alertar as mesmas para a importância

do Controlo Interno e avaliar riscos
• Elaborar reportes para o Grupo de acordo com os prazos definidos e com base nas ferramentas disponibilizadas

para esse efeito

Requisitos / Experiência / Competências Chave
• Licenciatura em Gestão ou Economia (preferencial)
• Experiência profissional de 4-5 anos em funções similares ou de Auditoria, Compliance ou Organização
• Domínio de MS Office – Excel
• Domínio da língua inglesa
• Excelência face ao cliente e ao mercado, empreendedorismo e confiança
• Boa capacidade de análise e resolução de problemas, de planificação e organização, espírito de equipa, orientação 

para resultados, capacidade de adaptação e mudança

Aceita o desafio e envia a tua candidatura (Curriculum Vitae detalhado com fotografia, Certificado de Habilitações e 
Cartas de Recomendação/Referências de antigos Empregadores) para: 
recrutamento@allianz.pt com a referência 07/21_Téc Risco Operacional.

Posição: Full time
Disponível: Até 10 de março de 2021 
Início da função: Assim que possível

PARA OS QUE SE

ATREVEM
Este é o teu lugar.
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