
    

GRUPO MARTIFERGRUPO MARTIFERGRUPO MARTIFERGRUPO MARTIFER    

A Martifer é um grupo industrial multinacional com cerca de 3 000 colaboradores e atividade 

centrada no setor de construção metálica. A Martifer SGPS, SA é a holding do Grupo e está cotada 

na Euronext Lisbon desde junho de 2007. Em 2013, os proveitos operacionais das suas atividades 

nucleares ascenderam a 593 milhões de euros. 

    

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS ESTÁGIOS PROFISSIONAIS ESTÁGIOS PROFISSIONAIS ESTÁGIOS PROFISSIONAIS ––––    PLANEAMENTO E CONTROLO DE GESTÃO PLANEAMENTO E CONTROLO DE GESTÃO PLANEAMENTO E CONTROLO DE GESTÃO PLANEAMENTO E CONTROLO DE GESTÃO (M/F)(M/F)(M/F)(M/F)    

Oliveira de Frades, ViseuOliveira de Frades, ViseuOliveira de Frades, ViseuOliveira de Frades, Viseu                                

    

Função integrada na área Função integrada na área Função integrada na área Função integrada na área de de de de Planeamento e Controlo de Gestão da MarPlaneamento e Controlo de Gestão da MarPlaneamento e Controlo de Gestão da MarPlaneamento e Controlo de Gestão da Martifer Construçõestifer Construçõestifer Construçõestifer Construções, com , com , com , com 

responsabilidade por:responsabilidade por:responsabilidade por:responsabilidade por:    

- Análise de custos e sua alocação a centros de custo e projetos; 

- Identificação e justificação de desvios nas demonstrações de resultados, por centro de 

custo/projeto; 

- Manutenção da estrutura analítica; 

- Elaboração de orçamentos anuais das empresas e respetivo acompanhamento; 

- Débitos de custos entre empresas do Grupo. 

    

O Candidato ideal deverá possuir o seguinte perfil:O Candidato ideal deverá possuir o seguinte perfil:O Candidato ideal deverá possuir o seguinte perfil:O Candidato ideal deverá possuir o seguinte perfil:    

- Formação superior em Gestão ou Economia, em instituição de referência 

- Conhecimentos de MS Excel Avançado  

- Conhecimentos de SAP (fator preferencial) 

- Conhecimentos da língua inglesa ou francesa (segunda língua será factor preferencial) 

- Capacidade analítica e de síntese 

- Capacidade de organização e método 



- Capacidade de trabalho sob pressão 

- Elegível para estágio profissional IEFP (fator preferencial) 

 

LocalLocalLocalLocal    de Trabalhode Trabalhode Trabalhode Trabalho    ––––    Oliveira de Frades, Viseu    

    

CandidaturasCandidaturasCandidaturasCandidaturas  

As candidaturas deverão ser enviadas até dia 10 de abril de 2015, através do seguinte endereço 

de correio eletrónico – candidaturas.rhumano@martifer.com 

 

 

 


