
A Randstad é uma empresa multinacional que actua na área dos Recursos Humanos.  Em Portugal somos líderes de mercado, contando com 
400 colaboradores no quadro da empresa e 30,000 colaboradores alocados a projetos dos nossos clientes. A nossa missão é:“moldar o 
mundo do trabalho”, gerando e acrescentando valor ao mercado de trabalho com soluções inovadoras de Recursos Humanos, tanto para 
Clientes como Candidatos. 

 

A Randstad aceita candidaturas, para  a realização de um estágio de IEFP no Porto e em Lisboa, para um projeto na Área de Outsourcing, uma 
das unidades de negócio de excelência da empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Se acreditas que tens o perfil adequado e gostarias de ganhar competências numa empresa que aposta em soluções de Recursos Humanos 
assentes numa forte componente tecnológica e de inovação, envia a tua candidatura para :  

         rh.recrutamento@randstad.pt  

        Com a referencia de “Candidatura IEFP Porto – Área de Outsourcing” 

        Com a referencia de “Candidatura IEFP Lisboa – Área de Outsourcing” 

 

e candidata-te a contribuir de uma forma “out of the box”!!!                                                        Candidaturas abertas até 28/02/2017 
    

 

Estás pronto para iniciar?  

O que oferecemos:  
 
Com a duração de 9 meses, este projeto oferece aos candidatos 
selecionados a oportunidade de, inseridos numa equipa de excelência e 
num ambiente de constante crescimento, aprenderem e contribuírem 
para o desenvolvimento do negócio. 
 
Funções: 
Análise e benchmarking de mercado 
Desenvolvimento de Produto 
Optimização de processos  
Transformação e Digitalização de Negócio 
Participar na Implementação de novos projectos 
Desenvolvimento de metodologias de Eficiência Operacional 
Participação em projectos de investigação operacional 

O que procuramos:  
 
Procuramos Trainees com formação superior nas áreas de Gestão, 
Economia, Gestão e Engª Industrial, Gestão de Informação, Business 
Intelligence, Estatística ou Matemática, que sejam ambiciosos e 
talentosos e que pretendam crescer e contribuir para o sucesso da 
empresa. 
 
Os candidatos deverão demonstrar ambição, energia, proactividade 
e criatividade, capacidade de análise, espírito crítico e espírito de 
equipa. 
 


