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A Xperts Council é uma startup que actua no sector da partilha de conhecimento para os 
negócios. Lançada em dezembro de 2013, a empresa já conta entre seus clientes, fundos de 
investimento de prestígio e cinco das sete maiores consultorias internacionais. A Xperts Council 
também abriu uma subsidiária em Londres em junho de 2015 e no Porto em Setembro de 2018.  
 
A missão: ganhar todos os dias um enigma mundial! Os seus clientes têm "quebra-cabeças" 
diários para resolver rapidamente. Os clientes querem entender questões muito específicas de 
vários setores de negócios antes de tomar decisões estratégicas. Para isso, não há nada como 
entrevistar os melhores profissionais nestes sectores, e examinar os seus principais 
desenvolvimentos, o ambiente competitivo, o impacto das recentes inovações...  
 
Como encontrar especialistas em prazos de 48h a semana? É aqui que entra a Xperts Council! 
Drones um dia, robôs com inteligência artificial no seguinte, cosméticos na Turquia, capacetes 
para motocicletas, novos meios de comunicação nos EUA, e-sports... todos os dias novos 
quebra-cabeças fazem viajar a equipa ao redor do mundo para encontrar os especialistas certos.  
 
Oferecemos:  
Oferecemos oportunidades full-time e de estágios para jovens licenciados e alunos do último 
ano do curso.  
 
O que encontrará na Xperts Council:  
- O sentido do negócio e relacionamento de alto nível com o cliente.  
- Contatos internacionais com tomadores de decisão em todos os setores e funções.  
- Responsabilidades e autonomia.  
- Criatividade, análise estratégica ... e entusiasmo no dia a dia.  
- Gestão de Projectos transversais para começar muito rapidamente a desenvolver qualidades 
de futuros gestores.  
- Muita Formação por Gerentes experientes.  
 
O que procuramos:  
- Uma curiosidade ilimitada do mundo econômico.  
- Facilidade de relacionamento com clientes e especialistas de alto nível.  
- Qualidades de análise estratégica... e muita agilidade.  
- O gosto por atingir resultados e o desejo de estar envolvido no crescimento do negócio (porque 
não vamos parar por aqui!).  
- Um excelente nível de inglês. 


