Técnico de Contabilidade
Lisboa
(M/F)
Empresa de referência no setor onde atua pretende recrutar um Técnico de Contabilidade!
A sua nova função
Reportando ao Responsável de Contabilidade, terá como principal missão assegurar o correto
tratamento contabilístico segundo as normas internacionais (IFRS) e locais (SNC), assim como o
tratamento fiscal de todas as transações relativas a uma empresa do grupo. Além disto, será
responsável pelo reporting dos principais indicadores de performance da companhia e dar
suporte à elaboração dos planos anuais:
•
•
•
•
•
•
•

Elaboração da contabilidade de uma das empresas, efetuando os registos contabilísticos
mensais;
Elaboração e reporting de mapas de controlo interno (custos, ativos fixos, rendas, etc);
Assegurar a aplicação das normas internas (empresa) e do Grupo, através do controlo
de autorizações;
Gestão de contratos (serviços, rendas, etc), com o respetivo arquivo e controlo;
Efetuar o encerramento contabilístico de acordo com os timings impostos pelo
acionista, bem como pela legislação aplicável.
Elaboração de reporting de performance da empresa (vendas, margens e custos)
Colaboração na elaboração do Plano Anual da empresa (processamento de dados em
Excel)

O que necessita para ser bem sucedido
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Licenciatura em Contabilidade ou gestão de empresas
Experiência de 2 a 3 anos na área de contabilidade
Experiência / contacto com reporting & controlo de gestão serão valorizados
Experiência em FMCG e multinacionais será valorizada
Domínio MS Office, com enfoque em Excel Avançado (ex. Pivot Tables)
Experiência em SAP será valorizada
Bom conhecimento de fiscalidade
Capacidade analítica e espírito crítico
Rigor no cumprimento de prazos
Capacidade de planeamento, de organização e gestão de prioridades
Capacidade de trabalho e de cumprimento de prazos sob pressão

O que a empresa lhe pode oferecer
•

Trata-se de uma oportunidade para uma empresa onde os recursos humanos são
valorizados.

Caso esteja interessado/a nesta oportunidade, clique em "Enviar candidatura", seguindo este
link, para nos encaminhar o seu CV atualizado ou envie diretamente para carolina.lopes@haysresponse.pt

