
 
 

INLIFE ASSOCIATE 
 
Na Inlife trabalhamos todos os dias para que os estudantes internacionais encontrem a sua 
casa ideal em Portugal e para que os senhorios arrendem as suas propriedades. 
 
Através da nossa nova plataforma de reservas digital, simplificamos e automatizamos todo o 
processo de reserva, criando uma experiência segura e prática quer para estudantes, quer 
para os senhorios. Lançamos também dois serviços exclusivos e inovadores, a Housing Trip e 
o My Inlife Advisor.  
 
Tivemos um crescimento exponencial nos últimos 3 anos e estamos no momento em 
preparação para nos tornarmos um player à escala global. 
 
Como podes ajudar-nos? 
 
Se és um jovem ambicioso, com perfil empreendedor e queres um rendimento extra no fim do 
mês, junta-te ao programa Inlife Associates. 
 
Os nossos Associates lidam maioritariamente com senhorios, tendo como principal missão 
angariar soluções de alojamento (apartamentos e quartos mobilados) para os milhares de 
estudantes que recebemos todos os semestres. 
 
Procuramos jovens com ou sem experiência profissional anterior, mas com perfil para a função 
e com elevada motivação para aquisição de novos conhecimentos e desenvolvimento de 
skills. Quer estejas a trabalhar em part-time ou full-time ou ainda a estudar, o programa 
adapta-se à tua disponibilidade, podendo escolher o teu horário. 
 

O que tens a ganhar? 
 

● Recebes comissão e prémios periódicos de acordo com objetivos claros e 
mensuráveis. 

● Alavancas os teus soft skills. 
● Fazes parte de uma startup em fase de crescimento, com uma cultura baseada na 

transparência, excelência individual/coletiva e espírito de conquista. 
● Escolhes o teu horário e local de trabalho e podes utilizar o nosso espaço de cowork. 
● Recebes formação especializada contínua e apoio para progressão de carreira. 
● Tens acompanhamento constante do Diretor Comercial. 

 

 



 
As tuas funções 
 

● Contacto e negociação com senhorios 
● Angariação de apartamentos e quartos mobilados 
● Gestão da tua carteira de clientes e de quartos 
● Realização de housing trips e live tours com estudantes 

 
 

O perfil que procuramos 
 

● Empreendedor e com gosto por desafios com elevado potencial. 
● Mentalidade competitiva e de crescimento individual. 
● Capacidade de gestão de tempo. 
● Forte capacidade de negociação. 
● Disponibilidade para gerir uma determinada área da cidade. 
● Elevada autonomia e sentido de responsabilidade. 
● Boa energia e espírito positivo. 
● E por fim, muita paixão e dedicação pelo que fazes. 

 
 

ACEITAS O DESAFIO? 
 
Se acreditas que esta oportunidade é para ti, envias um e-mail para 
human.resources@inlifeportugal.com. Good luck! 
 
 
Saiba mais sobre a Inlife: https://inlifeportugal.com/ 
Conheça os nossos serviços: https://www.youtube.com/watch?v=PZp1i7PJfE8 
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