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A VAT Systems é uma empresa internacional que tem como atividades a prestação de serviços profis-
sionais no âmbito da representação fiscal de empresas, bem como, a prestação de serviços de recu-
peração de IVA em países estrangeiros de clientes de elevada dimensão e prestígio na Europa.  
 
O nosso desenvolvimento em Portugal leva-nos a procurar novos Consultores (fluentes em inglês) 
para integrarem a nossa equipa de Tax Recovery em Portugal.  
 
Consultant – Tax Recovery 
 
A função a desempenhar permitirá trabalhar em estreita colaboração com os Consultores da nossa 
empresa e consistirá nas seguintes áreas de atuação: 
 
- Supervisionar a preparação e apresentação de pedidos de reembolso de IVA às autoridades tri-

butárias dos diversos países europeus;  
 

- Responsabilidade pelo contacto com as autoridades tributárias, com o objetivo de acompanhar a 
evolução dos pedidos de reembolso de IVA;  

 
- Garantir a vigilância sobre diversos temas relacionados com IVA na Europa; 

 
- Responsável pela comunicação com os clientes, bem como, pelo acompanhamento dos respeti-

vos processos; 
 

- Colaboração com as nossas subsidiárias na Europa, com o objetivo de organizar/ tratar a infor-
mação dos nossos clientes; 

 
- Deslocações aos escritórios/instalações de vários clientes na Europa para selecionar os documen-

tos elegíveis para a recuperação do IVA. 
 

Perfil do candidato 
 
Procuramos um(a) candidato(a) com experiência profissional de pelo menos 2 anos em empre-
sa/ambiente multinacional, com vontade de alcançar novos desafios mediante a integração numa 
equipa dinâmica e multicultural. 
 
O candidato deverá ser licenciado em Direito, Economia ou Gestão e deverá ser fluente em inglês. 
Domínio de outras línguas será uma mais valia. 
  
Local de Trabalho: Braga 
 
O candidato a integrar a posição de Consultant terá a oportunidade de rápido desenvolvimento pro-
fissional e evolução de carreira na empresa. 
 
As candidaturas devem ser enviadas para o seguinte e-mail: Jobs@vatsystems.eu com a REF. CO_TR 
acompanhadas de CV. 
 
 


