
Consultor de Recrutamento 
 

Sobre a empresa: 
  
A Michael Page é uma consultora líder em recrutamento especializado de quadros médios e 
superiores, para projetos permanentes ou temporários. Mais de 7.000 colaboradores em 35 
países orgulham-se de fazer parte do nosso sucesso global e de dar algo de valor às comunidades 
locais. 
Com uma estrutura meritocrática, desenvolvida de forma orgânica, somos apaixonados pela 
progressão na carreira dos nossos colaboradores, oferecendo-lhes programas de formação 
inigualáveis. 
Na Michael Page, seguimos cinco valores que contribuem para o nosso sucesso: we make a 
diference, we enjoy what we do, we are passionate, we value determination, we work as a team.  
Os nossos valores e cultura são o reflexo de todo o nosso trabalho, em cada um dos nossos 
escritórios a nível mundial. Ao fazer parte da Michael Page, receberá a melhor formação, apoio 
e oportunidades de progressão na carreira, assim como inúmeros prémios pelos seus resultados. 
  

Sobre a oportunidade: 
  
As principais responsabilidades de um Consultor de Recrutamento são: 
  

 Identificar e desenvolver relações com empresas clientes, num ambiente altamente 
competitivo; 

 Aconselhar e sugerir a solução mais apropriada para atrair e reter candidatos de topo; 

 Avaliar e responder às necessidades de cada cliente e de cada desafio em particular; 

 Encontrar os candidatos adequados para cada projeto e fornecer-lhes um briefing sobre as 
oportunidades de emprego nos nossos clientes; 

 Gerir o processo de recrutamento desde a fase de entrevistas até à integração do candidato 
na empresa cliente; 

 Oferecer aos candidatos conselhos de entrevista, currículo e outros temas relacionados 
com a pesquisa de emprego e progressão na carreira; 

 Desenvolver uma rede de contactos de forma a receber informação de negócio que possa 
ser convertida em oportunidades comerciais. 

  

Sobre o perfil: 
  

 Formação superior; 

 Excelente capacidade de aprendizagem; 

 Boa capacidade de organização, autonomia e dinamismo;  

 Facilidade de relacionamento interpessoal; 

 Bons conhecimentos da língua Inglesa. 
  

O que oferecemos: 
  
Bolsa de estágio a definir. 
  
Entrada imediata.  
 


