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Perfil pretendido
Tipo de oferta Emprego
Escolaridade Licenciatura

Função Administrativo

Descrição
Perfil pretendido O NOSSO CLIENTE:

Empresa reconhecida no setor em que atua com várias décadas de existência e com
presença internacional.

FUNÇÕES:
– Gestão da agenda do CEO, incluindo reuniões pessoais e de negócios, eventos e
coordenação de compromissos;
– Gestão de uma agenda de viagens de grande volume (criação de itinerários, reserva
de todos os voos, comboios, aluguer de carros, táxis, hotéis, documentação de vistos,
exames médicos se aplicável e vacinas);
– Compilação de despesas e apresentação;
– Substituição ou renovação de documentos certificados pelo governo;
– Arquivamento de toda a documentação pessoal e empresarial;
– Facilitar e coordenar a assinatura de documentos;
– Traduções em inglês;
– Gerir uma equipa, 2 pessoas, e colaborar com outros departamentos da empresa.
– Outras relacionada com a função.

REQUISITOS:
– Licenciatura em Gestão ou similares;
– Mínimo de 2 anos de experiência na função (altamente valorizado);
– Excelente capacidade de comunicação escrita e verbal, português e inglês
(obrigatório);
– Capaz de interagir com clientes de alto perfil, executivos e outras partes interessadas;
– Proficiência em Microsoft Office, especialmente Excel e Outlook;
– Excelente capacidade de organização e gestão de tempo;
– Disponibilidade de horário;
– Discrição absoluta.

Número de vagas 1
País Portugal

Distrito Aveiro
Condições oferecidas O que temos para oferecer:

– Fazer parte de uma equipa motivada, dinâmica e com bom espírito de entreajuda;
– Fazer parte de uma empresa sólida e reconhecida pelo produto que desenvolve;
Além do apresentado, claro, as condições que serão definidas tendo em conta a
experiência profissional.

Contacto MAIS INFORMAÇÕES E CANDIDATURAS: https://humanskills-
hr.com/ofertas/assistente-de-direcao-m-f/

Observações

Cursos
Sem cursos preferenciais.
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