
 
 

 

 
A VAT Systems é uma empresa internacional que tem como atividade a prestação de serviços 
profissionais no âmbito da consultoria e 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 desenvolver novas oportunidades de Estágio 
Profissional IEFP junto da nossa equipa de Tax Recovery em Portugal. 
 
Tax Recovery Assistant – Estágio Profissional IEFP 
 
A função a desempenhar consistirá nas seguintes áreas de atuação:  

 
- Organização e classificação de documentos; 
- Realização de auditorias: análise e seleção de documentos que conferem a dedução do IVA em 
diversos países da Europa, quer nas instalações da Empresa, quer nas instalações dos clientes; 
- Assegurar o apoio em matéria de IVA aos nossos clientes, mediante o suporte na preparação e 
submissão dos pedidos de reembolso dos clientes em diversos países da Europa; 
- Preparação e acompanhamento de pedidos de reembolso de IVA; 
- Preparação e redação de respostas e considerações dirigidas as autoridades fiscais competentes, 
para os pedidos de reembolso ou outras questões relacionadas com IVA. 
- Atualização das bases de dados internas 
- Colaboração com as nossas subsidiárias na Europa. 

 
Perfil do candidato 
  
Procuramos um(a) candidato(a) com vontade de alcançar novos desafios mediante a integração 
numa equipa dinâmica e multicultural. 
 
O candidato deverá preencher os seguintes requisitos: 
 
- Ser elegível para estágio IEFP; 
- Licenciatura/Mestrado nas áreas de Gestão, Economia ou Contabilidade; 
- Fluente em Inglês (falado e escrito). Outros idiomas serão também valorizados no processo de 
recrutamento; 
- Domínio das ferramentas de informática na ótica do utilizador;  
- Facilidade de comunicação, relacionamento interpessoal e trabalho em equipa; 
- Forte capacidade de organização e orientação para cumprimento de prazos. 
 
Local de Trabalho: Braga 
 

Candidaturas: As candidaturas devem ser enviadas para o e-mail: Jobs@vatsystems.eu, com a 
Referência: TR_IEFP intern acompanhadas de CV. 


