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Descrição
Perfil pretendido A VENTIMIGUIS Career Solutions é uma empresa de recrutamento sediada em

Portugal. Recrutamos e integramos profissionais da área da Saúde e IT no mercado de
trabalho Alemão.

Para reforçar a nossa equipa de recrutamento, estamos à procura de um novo elemento
para a função de Consultor/a de Recrutamento Internacional na área da Saúde.

Requisitos pretendidos:
- Formação ao nível de Licenciatura – Enfermagem, Psicologia, Recursos Humanos, ou
outra relevante para o cargo;
- Domínio fluente de Inglês ou Alemão, falado e escrito;
- Disponibilidade para desempenhar funções presencialmente no escritório situado no
Porto;
- Experiência profissional prévia em funções semelhantes;
- Boas capacidade de comunicação escrita e oral, mentalidade aberta, amigável e
autoconfiança;
- Aparência profissional e confiável, competências interculturais;
- Excelente domínio de ferramentas informáticas (Microsoft Office, Google Workspace,
Redes Sociais);
- Paixão e motivação para contribuir e conduzir a novas ideias e dinâmicas de
recrutamento

Se tem paixão pelo recrutamento e um forte interesse numa carreira a longo prazo, num
ambiente entusiasmante e orientado para o desenvolvimento, gostaríamos que nos
contactasse para informações mais detalhadas.

Envie-nos o seu CV para info@ventimguis.com, com a Ref. REC22.
Garantimos a confidencialidade no tratamento da sua candidatura.

Apenas os candidatos pré-selecionados serão contactados.

Número de vagas 1
País Portugal

Distrito Porto
Condições oferecidas Condições oferecidas:

- Remuneração compatível com a função e experiência profissional;
- Um programa individual de formação prática que lhe transmite o know-how da
VENTIMIGUIS;
- Um ambiente de trabalho dinâmico, onde a sua contribuição é essencial para o
sucesso da equipa;
- A oportunidade de assumir responsabilidade desde o início;
- Uma empresa com hierarquias horizontais e fluxos curtos de comunicação, com atitude
“portas abertas”;
- Uma equipa colaborante e acolhedora;
- Horário de trabalho flexível;
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Contacto info@ventimiguis.com
Observações

Cursos
Sem cursos preferenciais.
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