AGEAS-Seguros
Trainee - Risco Operacional & Controlo Interno
Lisboa
(m\f)
Queres trabalhar numa empresa jovem e inovadora, na atividade seguradora? Sempre te
imaginaste a trabalhar com diferentes tecnologias, áreas e culturas? Queres fazer parte de um
projeto verdadeiramente desafiante, enriquecedor onde vais poder conhecer os riscos que
podem comprometer a atividade e monitorizar ações de forma a alavancar o sucesso da
Organização e reduzir ineficiência e perdas? Então, este desafio é para ti!
Integrando a nossa equipa, Risco Operacional & Controlo Interno, conhecerás a Ageas Portugal e
irás ajudar-nos a crescer contigo. Terás uma verdadeira experiência de formação diferenciada
que prevê o contacto e conhecimento de diferentes áreas estratégicas do negócio.
Procuramos pessoas dedicadas, com espírito de iniciativa e proatividade, com capacidade de
trabalhar em equipa e com abertura para aceitar novos desafios. Esta é uma missão que exige
compromisso, empenho e acima de tudo grande capacidade de análise crítica.
O teu crescimento será o nosso maior Sucesso!
Ao fazeres parte deste projeto / equipa terás a oportunidade de:
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•

Identificar e avaliar riscos operacionais que podem comprometer a atividade da Ageas
Portugal relativamente a pessoas, sistemas de informação, processos e eventos externos;
Assegurar, testar e monitorizar controlos chave dos processos do Grupo Ageas Portugal
e desenvolver, junto com as áreas de negócio, ações de mitigação dos riscos
identificados;
Ser corajoso e empático para ajudar as áreas a criar iniciativas para melhorar os seus
processos de forma mais eficiente, impulsionando maior agilidade e inovação ;
Promover a identificação e registo de eventos de risco operacional numa ferramenta de
registos de incidentes;
Implementar, automatizar e atualizar Dashboards e relatórios de análise de informação
relacionados com riscos, perdas operacionais, controlos e indicadores de Risco
Operacional (KRIs);
Dar suporte à produção e elaboração de reportes internos e para o Grupo Ageas de Risco
Operacional e Controlo Interno;
Apoiar na realização do trabalho de preparação e de campo para o Controlo Interno e
Continuidade de Negócio;
Apoiar na implementação, gestão e análise de ferramentas para a Gestão de risco,
controlo interno, de Políticas e continuidade de Negócio;
Desenvolver programas de comunicação e formação interna relativos às atividades de
gestão dos riscos operacionais, no sentido de orientar os colaboradores e promover uma
cultura de risco e Controlo Interno;
Apoiar nas tarefas diárias do departamento.

Para este estágio profissional de 12 meses, procuramos jovens talentosos, com vontade de criar
análises, com vontade de inovar e ajudar uma das maiores empresas seguradoras do mercado
português a manter a sua posição de referência.

Que perfil gostaríamos de encontrar?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formação superior nas áreas de Gestão de informação, Gestão, Economia, Auditoria ou
similares;
Forte apetência e conhecimento em áreas de análise e tratamento de dados qualitativos
e quantitativos e forte interesse em desenvolver competências neste campo;
Bons conhecimentos ao nível de Microsoft Office (Excel e PowerPoint) e de Gestão de
Risco e Processos são uma mais valia;
Valorizamos conhecimentos em Business Intelligence & Analyst (Noções de SQL e
Ferramentas de gestão de informação como: QlikView, PowerBI, entre outros).
Valorizamos conhecimentos de inglês;
Espírito de equipa, dinamismo e proatividade;
Boa capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal;
Forte capacidade de organização, planeamento e gestão de prioridades;
Orientação para detalhe e sentido critico;
Prática na interpretação, discussão, comunicação de resultados e sugestão de propostas
de melhoria.

Candidaturas:https://mytalent.csod.com/ux/ats/careersite/1/home/requisition/803?c=mytalent

