
 
 

 
A Ryan VAT Systems é um grupo internacional, que oferece serviços de compliance na área do 

IVA, representação fiscal e recuperação de IVA estrangeiro a grandes grupos na Europa. A Ryan 

VAT Systems faz parte do Grupo Ryan LLC (www.ryan.com). Sediada nos Estados Unidos, com 

2.500 funcionários em 4 continentes, a Ryan LLC é a maior empresa do mundo dedicada 

exclusivamente à tributação corporativa. 

O nosso desenvolvimento em Portugal leva-nos a procurar novos VAT Consultants para 
integrarem a nossa equipa de Compliance & Consulting em Portugal.  
 

VAT Consultant – Bilingue em Inglês e Espanhol 
 
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 declarações de IVA, Intrastat, etc, em todos os 
países onde os nossos clientes desenvolvam operações estratégicas;  
 
- Gestão da relação e responsabilidade pela comunicação com os clientes, bem como pelo 
acompanhamento dos respetivos processos;  
 
- Assegurar o apoio em matéria de IVA aos nossos clientes, mediante a análise e 
enquadramento de situações / questões concretas colocadas pelos nossos clientes;  
 
- Comunicação com as autoridades fiscais, de modo a seguir o estado dos processos dos 
clientes em curso;  
 
- Garantir a vigilância sobre diversos temas relacionados com IVA na Europa;  
 
- Colaboração com as nossas subsidiárias na Europa, a com o objetivo de organizar/tratar a 
informação dos nossos clientes.  
 
Perfil do candidato  
 
Procuramos um(a) candidato(a) com experiencia profissional de pelo menos 2 anos em 
empresa/ambiente multinacional, com vontade de alcançar novos desafios mediante a 
integração numa equipa dinâmica e multicultural.  
 
O candidato deverá ter Licenciatura/Mestrado em Direito, Economia ou Gestão e deverá ser 
fluente em Inglês e Espanhol (falado e escrito). Conhecimento de outras línguas será 
valorizado. 
 
Local de Trabalho  
Braga  
 

As candidaturas devem ser enviadas para o seguinte e-mail: careers@vatsystems.eu incluindo 

CV e indicando a posição para a qual se estão a candidatar juntamente com a Referência 

COS_Braga_Span. 
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