
Técnico/a de Contabilidade (m/f) - Lisboa 

A Kelly Services é uma empresa de Gestão de Recursos Humanos que oferece oportunidades de emprego em 
diversos sectores, de Norte a Sul de Portugal. Anualmente, em todo o mundo, a Kelly Services emprega, em 

média, cerca de 560 000 pessoas em trabalho temporário e cerca de 10 000 em funções permanentes. 

Atualmente estamos a recrutar um/a Técnico/a de Contabilidade (m/f) para cliente na zona de Lisboa. 

Funções: 

- Rever qualitativamente o trabalho de assistentes operacionais, nomeadamente declarações fiscais (Modelo 22, 

IRC, IVA); 

- Transações fiscais; 

- Garantir o cumprimento de prazos e garantir o controlo de qualidade. 

 

 Perfil: 

- Habilitações ao nível do 12º ano de escolaridade ou licenciatura (área da contabilidade preferencial); 

- Experiência de 3 anos em funções similares; 

- Bons conhecimentos de contabilidade (Modelo 22, prazos fiscais); 

- Elevado sentido de responsabilidade. 

 

 Condições: 

- Contrato direto com o cliente; 

- Horário das 9:00 às 18:00. 

 

Se reúne estes requisitos e tem disponibilidade imediata, envie-nos a sua candidatura. 

 

https://www.kellyservices.pt/emprego/tecnico-slash-a-de-contabilidade-lisboa-2  

 

 

 

 

 

Técnico/a de Tesouraria Júnior - Lisboa 

 
A Kelly Services é uma empresa de Gestão de Recursos Humanos que oferece oportunidades de emprego em 

diversos sectores, de Norte a Sul de Portugal. Anualmente, em todo o mundo, a Kelly Services emprega, em 

média, cerca de 560 000 pessoas em trabalho temporário e cerca de 10 000 em funções permanentes. 

Atualmente estamos a recrutar um/uma Técnico/a de Tesouraria Júnior para cliente situado na zona de 

Lisboa. 

  

Funções: 

- Contabilização de movimentos de bancos; 

- Elaboração de reconciliações bancárias; 

- Análise de financiamentos, cálculo de taxas de juros e encargos financeiros; 

- Controlo diário de extratos bancários; 

- Classificação e análise de fluxos de caixa; 

- Elaboração de orçamentos. 

  

Perfil: 

- Licenciatura na área de Contabilidade e/ou Finanças (obrigatório); 

- Conhecimentos de conceitos de gestão financeira e de tesouraria; 

- Experiência profissional de 1 a 3 anos em Contabilidade /Finanças; 

- Conhecimentos sólidos de Inglês; 

- Conhecimentos avançados de Excel (obrigatório); 

- Bom relacionamento interpessoal e capacidade de trabalho em equipa. 

  
Condições: 

- Contrato direto com o cliente; 

- Horário das 09:00 às 18:00. 

  

Se reúne estes requisitos e tem disponibilidade imediata, envie-nos a sua candidatura. 

 

https://www.kellyservices.pt/emprego/tecnico-slash-a-de-tesouraria-junior-lisboa-1  

 

 

 
Auditor Financeiro (m/f) – Lisboa 

A Kelly Services é uma empresa de Gestão de Recursos Humanos que oferece oportunidades de emprego em 

diversos sectores, de Norte a Sul de Portugal. Anualmente, em todo o mundo, a Kelly Services emprega, em 

média, cerca de 560 000 pessoas em trabalho temporário e cerca de 10 000 em funções permanentes. 

  

https://www.kellyservices.pt/emprego/tecnico-slash-a-de-contabilidade-lisboa-2
https://www.kellyservices.pt/emprego/tecnico-slash-a-de-tesouraria-junior-lisboa-1


Atualmente estamos a recrutar para a posição de Auditor Financeiro (m/f) para cliente situado na zona de 

Lisboa. 

 

Funções: 

- Revisão e análise regular das contas estatutárias; 

- Preparação e análise de mapas comparativos entre contas estatutárias e management; 

- Preparação de informação para diversos stakeholders – consultores fiscais, auditores, autoridades fiscais; 

- Preparação de análises diversas – faturação antecipada, imparidades, diferenças de câmbio, acréscimos e 

diferimentos, outras; 

- Elaboração de demonstrações financeiras estatutárias individuais e consolidadas.  

  

Perfil: 

- Licenciatura na área de Contabilidade (obrigatório); 

- Experiência profissional de 1 a 3 anos em Contabilidade ou Auditoria; 

- Conhecimentos avançados de Excel (obrigatório); 

- Conhecimentos sólidos de Inglês; 

- Bom relacionamento interpessoal e capacidade de trabalho em equipa. 

  

Condições: 

- Contrato direto com o cliente; 

- Horário das 09:00 às 18:00. 

 Se reúne estes requisitos e tem disponibilidade imediata, envie-nos a sua candidatura. 

https://www.kellyservices.pt/emprego/auditor-financeiro-m-slash-f-lisboa-2  

https://www.kellyservices.pt/emprego/auditor-financeiro-m-slash-f-lisboa-2

