
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Grupo Bâloise Assurances recruta para a sua sede no Luxemburgo: 
 

Jurista ( m/f) para o mercado Português para o departamento 

Legal & Tax LPS  

 
Tipo de Contrato: 
Estágio/ Contrato a tempo determinado (12 meses). 
 

Descrição do Departamento: 
O departamento Legal & Tax é composto pela equipa jurídica, fiscal e Wealth Planning, sendo uma equipa dinâmica 

e internacional que lida com todos os aspectos legais e fiscais dos contratos de seguros de vida que são oferecidos e 

distribuídos pela Companhia sob a livre prestação de serviços nos principais países da União Europeia, tais como: 

Itália, Portugal, França, Espanha, Bélgica, Alemanha, Holanda, Suécia, Finlândia, Luxemburgo, Polónia, Malta e 

Áustria. O Departamento, no âmbito do Wealth Plannig, também é responsável por propor e analisar soluções de 

planeamento de activos e optimização fiscal para os seus clientes. 
 

Funções no estágio/ contrato a tempo determinado: 
 

 Acompanhar a evolução da legislação legal e fiscal nos mercados europeus e especialmente no mercado 

português, bem como o seu impacto na actividade seguradora, em particular no que se refere à distribuição 

de produtos de seguros sob a livre prestação de serviços. 

 Participar na criação e revisão de produtos, incluindo documentos contratuais e comerciais para clientes e / ou 

parceiros (por exemplo: contratos de corretagem, contratos de gestão de activos, etc.). 

 Apoiar o Departamento de Vendas e outros departamentos da Companhia  

 Análise fiscal e jurídica de contratos de seguro de vida, com especial referência às apólices de seguro de vida 

unit-linked. 

 Analisar, em colaboração com a unidade de Wealth Planning, para clientes residentes em Portugal soluções 

de planeamento de activos e optimização sucessoral e fiscal na óptica do contrato de seguro de vida em 

Portugal. 

 Possibilidade de trabalhar num ambiente multicultural e diversificado. 

 

O perfil que procuramos:  

 

 Licenciatura em Direito. 

 Interesse pelo sector de seguros do Ramo Vida a nível internacional (LPS). 

 Preparação de trabalho estruturado, rigoroso e metódico. 

 Língua materna portuguesa e excelentes conhecimentos de inglês. O conhecimento de outras 

línguas como o francês, italiano ou espanhol serão considerados como uma mais valia. 

 Excelentes conhecimentos do sistema informático (Office). 

 Rigor profissional, espírito de iniciativa e senso crítico. 

 Excelente espírito de equipa, disponibilidade e flexibilidade. 

 Sentido de responsabilidade e discrição. 

 Sentido de organização e orientação de obtenção de resultados. 

 

 

A sua candidatura 

Se está interessado(a) neste posição dentro do nosso grupo, pode enviar a sua candidatura junto com o seu 

curriculum vitae através do nosso sítio de internet: www.baloise.lu/jobs. 



 

A escolha certa: graças aos conhecimentos e experiência da Bâloise, combinamos seguro e prevenção 

de forma inteligente. Com mais de 125 anos de experiência nos sectores de seguros, segurança social e 

gestão de activos, a Baloise Assurance no Luxemburgo está enraizada no tecido económico e social do 

país. Oferecemos um clima de colaboração num ambiente de trabalho inovador, um programa de 

educação continuada e muitos benefícios adicionais. 

 

 

 

Mir maachen Iech méi sécher. 
Votre sécurité nous tient à cœur. 

  www.baloise-international.lu 

http://www.baloise-international.lu/

