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FORMAÇÃO (F/M) - TECH RECRUITMENT ACADEMY – LANDING JOBS - LISBOA 

 

Refª do Anúncio: GIP/outubro2021/ 0450 
  
DATA-LIMITE PARA CANDIDATURA: 25 de outubro de 2021 

 
A Academy permite-te teres acesso a uma série de formações e teóricas que te darão as bases que necessitas 
para entrar no recrutamento de IT! Além disso, terás a oportunidade de colocar esses conhecimentos em 
prática com umas semanas de estágio junto da equipa da Landing.Jobs 

 
 

TECH RECRUITMENT ACADEMY 
 
PERFIL DO(A) CANDIDATO(A): 

• Gostas de tópicos como Recursos Humanos, Recrutamento e/ou Tecnologia; 

• Estás disponível para trabalhar remotamente; 

• Tens imenso entusiasmo por trabalhar em contextos internacionais; 

• Tens uma licenciatura nas áreas de Recursos Humanos, Psicologia, Gestão, Relações Internacionais, 
Sociologia, Tradução, Línguas e outros estudos relacionados; 

• Aprendes rápido e queres optimizar o teu potencial! 

• És bom a comunicar, verbalmente e por escrito, em Inglês; 

• Comunicação em Alemão ou Espanhol são um great plus! 

 

CONDIÇÕES: 

• Esta iniciativa tem como objetivo acelerar a tua entrada no mundo do Recrutamento Tech. Durante 
7 semanas, terás acesso a formações full-remote sobre os tópicos de recrutamento e recrutamento 
especializado em TI! Após essas semanas de formação, terás a oportunidade de colocar as mãos na 
massa junto da equipa da Landing.Jobs durante 4 semanas! 

• Esta academia será totalmente remota e pós-laboral! Sendo uma semana composta por 3h de 
sessões síncronas e 4 a 5 horas de prática assíncrona! 

 

 
OFERECEMOS: 

• O Acesso ao mercado de trabalho na área de Recrutamento de perfis de IT; 

• Realização de estágio na equipa da Landing.jobs; 

• Enriquecimento do teu percurso académico e formação; 

• Possibilidade de participares remotamente; 

• Formação por especialidades na área de recrutamento tecnológico; 

• Oportunidade de fazer parte da equipa da Landing.jobs e da sua missão. 
 
 
 
 



 
 
 
CUSTOS: 

• A Academia tem um custo associado de 500€, no entanto, no caso de seres estudante ou estares 
desempregado podes usufruir de um desconto ficando a Academia pelo preço de 50€. 

• Além disso, a Landing.Jobs quer apostar no futuro dos participantes desta academia! E iremos 
oferecer algumas bolsas de estudo! Para os felizardos selecionados para as bolsas, a Academia não 
terá qualquer custo associado! 
 

 
 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 

• Enviar CV em inglês e candidatura em: 
https://wp.landing.jobs/tech-recruitment-academy/ 

 


