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 DATA: 31.10.2018 

 

ESTÁGIO PROFISSIONAL – CONTROLO DE GESTÃO JÚNIOR (M/F) – AUCHAN 

RETAIL PORTUGAL  

 
Refª do Anúncio: GIP/outubro 2018/0165. 
 
 

Auchan é um grupo francês de distribuição comercial. É nas pessoas qualificadas, 

motivadas e dispostas a apostar numa carreira de sucesso, que o grupo deposita as maiores 

expectativas para concretização dos seus objetivos. Investem de uma forma contínua na 

melhoria dos recursos humanos, com o objetivo de proporcionar aos clientes um serviço de 

superior qualidade e a consolidar o seu posicionamento no mercado da distribuição. 

A sua missão é aumentar a qualidade e o nível de vida, de um número cada vez maior de 

clientes, e saber antecipar a satisfação plena das suas necessidades. 

 

AUCHAN RETAIL PORTUGAL, empresa Multinacional no setor da Grande Distribuição, 

pretende admitir para reforço da Direção de Produto: 

 

CONTROLO DE GESTÃO JÚNIOR (M/F) 
 
PERFIL DO(A) CANDIDATO(A): 

 Licenciatura em Gestão/ Gestão Financeira / Economia (ou similares);  

 Bons conhecimentos de inglês (obrigatório) e/ou francês (preferencial);  

 Conhecimentos avançados em Excel e PowerPoint;  

 Capacidade analítica e agilidade na tomada de decisão;  

 Espírito de inovação e adaptação à mudança;  

 Foco no cliente e forte capacidade de planeamento, organização e resolução 

de problemas;  

 Elegibilidade a estágio profissional ao abrigo do IEFP. 
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FUNÇÕES:  

 Acompanhar o Plano Estratégico de Gestão definido; 

 Colaborar no controlo orçamental, conta de exploração e análise de 

indicadores de negócio para projecção de eixos de melhoria;  

 Garantir a aplicação dos princípios de Gestão Ética e Responsável, da política 

de Qualidade, da política Ambiental e do Código de Ética e Conduta. 

 

OFERECEM: 

 Construção de uma carreira;  

 Programa de Formação remunerado com duração de 12 meses;  

 Oportunidade de Desenvolvimento e conhecimento do negócio. 

 

LOCAL: Lisboa. 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:  

 Os interessados deverão enviar e-mail para gip@autonoma.pt, indicando no assunto, 

a referência do anúncio, nome completo e número de aluno, anexando o curriculum 

vitae detalhado (preferencialmente modelo europeu) com fotografia tipo passe.   

 Só serão consideradas as candidaturas de alunos e ex-alunos da UAL. 

 
 
DATA LIMITE PARA CANDIDATURA:  10 de Novembro de 2018. 


