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A VAT Systems é uma empresa internacional que tem como atividades a prestação de ser-
viços profissionais no âmbito da representação fiscal de empresas, bem como a prestação 
de serviços de recuperação de IVA em países estrangeiros de clientes de elevada dimensão 
e prestígio na Europa.  
 
O nosso desenvolvimento em Portugal leva-nos a procurar um Finance Mana-
ger/Controller (fluente em inglês) para integrar a nossa equipa em Portugal.  
 
 
Finance Manager/Controller 
 
O candidato a recrutar reportará diretamente à Administração do Grupo e será responsável 
pela gestão, coordenação e supervisão da equipa responsável pela contabilidade de várias 
empresas do Grupo na Europa, incluindo França, Reino Unido e Hungria. As principais 
áreas de atuação serão contabilidade, controlo de projetos/financeiro, tesouraria, crédito e 
cobranças.  
 
Irá ainda estabelecer a ponte com os vários departamentos da empresa, bem como o de-
senvolvimento de Budget e apresentação de P&L, balanços, assim como preparar reportes 
de suporte à Administração do Grupo para a tomada das decisões estratégicas. 
 
 
Perfil do candidato 
 
− Mestrado em Contabilidade, ou similar; 
− Experiência profissional de pelo menos 8 anos na área de contabilidade: experiência de 

pelo menos 4 anos numa empresa internacional de contabilidade e auditoria, e pelo me-
nos 2 anos na coordenação e gestão da equipa de contabilidade em contexto internacio-
nal; 

− Excelentes conhecimentos dos procedimentos referentes à contabilidade e experiência 
na preparação de relatórios analíticos, bem como, de relatórios mensais e anuais supor-
tados por arquivo com documentos de fecho; 

− Fluente em Inglês (oral e escrita). Valoriza-se conhecimentos em Francês; 
− Dinâmico e com experiência em coordenar e desenvolver equipas multidisciplinares; 
− Vontade de alcançar novos desafios mediante a integração numa equipa dinâmica e 

multicultural. 
  
 
Local de Trabalho 
 
Braga 
 
 
 
As candidaturas devem ser enviadas para o seguinte e-mail: Jobs@vatsystems.eu incluindo 
CV e Carta de Motivação  indicando a posição para a qual se estão a candidatar. 
 


