
Nome oficial 

Official name  
Social Impactrip, Lda 

Setor de Atividade 

Activity sector  

Turismo Responsável, Responsabilidade Social Corporativa, Alojamento 

Sustentável 

Função 

Function  
Consultor Interno Júnior de Sustentabilidade 

Atividades a 

desenvolver 

Activities to 

develop  

Principais funções: Apoio à gestão Organização da contabilidade Elaboração de 

contratos-parceria Elaboração e desenvolvimento de políticas internas 

Faturação 2. RH Apoio no recrutamento nacional e internacional 

Implementação de projetos internos 3. Pesquisas e análises para novos 

destinos, Para novos projetos, Análises financeiras, Análises de concorrência 4. 

Projetos internos Relatório de sustentabilidade interna Desenvolvimento 

certificação B-Corp 

Local de trabalho 

Workplace  
Lisboa 

Outras 

informações (eg. 

Situação 

contratual, 

horário…) 

Other information 

(eg contractual 

situation, 

timetable ...)  

Estamos a recrutar um consultor interno de sustentabilidade para se juntar à 

equipa. Interessad@? Quem somos? Somos uma empresa social certificada B-

Corp e actualmente temos 3 marcas: ImpacTrip, um operador Europeu de 

Turismo Responsável e Programas de Voluntariado Internacional; Impact 

House, um hostel sustentável em Lisboa; Impacteam, uma consultora de 

Responsabilidade Social Corporativa. Estamos agora a recrutar um Consultor 

Interno de Sustentabilidade para reforçar a nossa posição como empresa social 

e apoiar vários processos da gestão da empresa. Posição: Consultor Interno de 

Sustentabilidade (full-time) Disponibilidade: Entrada imediata Principais 

funções: Apoio à gestão Organização da contabilidade Elaboração de contratos-

parceria Elaboração e desenvolvimento de políticas internas Faturação 2. RH 

Apoio no recrutamento nacional e internacional Implementação de projetos 

internos 3. Pesquisas e análises Para novos destinos Para novos projetos 

Análises financeiras Análises de concorrência 4. Projetos internos Relatório de 

sustentabilidade interna Desenvolvimento certificação B-Corp Requisitos e 

características que valorizamos: Licenciatura em gestão, economia (outra área 

relevante, etc) Capacidade de análise de informação financeira 

Interesse/envolvimento no sector social Experiência de utilização de excel 

Muita organização Atenção ao detalhe Boa disposição Vontade de mudar o 

mundo! Oferecemos: Posição remunerada com contrato Trabalho direto com a 

direção da empresa Alto potencial de aprendizagem Contacto directo com 

vários organizações do sector social Óptimo ambiente de trabalho (a sério, 

somos porreiros :) ) Formação em várias áreas relevantes Interessad@? We 

believe that diversity and inclusion are a successful combination for productive 

teams and great results, therefore, we aim to attract and develop the most 

talented people regardless of their gender identity, sexual orientation, physical 

or mental characteristics, ethnicity or any other reason. Envia um email com a 



tua candidatura indicando o teu ODS favorito para: 

rita.marques@impactrip.com 

 

mailto:rita.marques@impactrip.com

