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DATA: 10.09.2018 

 

EMPREGO - ANALISTA DE DADOS, KPI'S (M/F) – RHMAIS  

 
Refª do Anúncio: GIP/CD/Setembro 2018/0124. 
 
 
O cliente da RHmais é uma organização no ramo automóvel sediada em Lisboa que 

pretende integrar na sua equipa interna um Analista de Dados com o seguinte perfil:  

 
 

ANALISTA DE DADOS, KPI'S (M/F) 
 

PERFIL DO(A) CANDIDATO(A): 

 Formação Superior em Gestão;  

 Bom nível de inglês, falado e escrito (fator obrigatório);  

 Nível avançado do Microsoft Excel, Word e PowerPoint;  

 Conhecimentos avançados de indicadores financeiros e de 

gestão;  

 Boa capacidade analítica;  

 Capacidade de coordenação e desenvolvimento de projetos;  

 Boa capacidade de comunicação e integração em equipas de 

trabalho;  

 Dinamismo e pró-atividade;  

 Forte sentido de responsabilidade;  

 Disponibilidade imediata.  
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FUNÇÕES:  

 Análise e desenvolvimento de dados estatísticos e de mercado no 

setor do Pós-venda Automóvel;  

 Apoio ao departamento financeiro no reporting financeiro e na 

produção de informação de gestão;  

 Tratamento de dados de faturação, apoio na transição para novo 

sistema de faturação de quotizações;  

 Apoio ao departamento de gestão associativa: tratamento de 

bases de dados para desenvolvimento de campanhas / relatórios 

de evolução do movimento associativo e das quotizações;  

 Gestão de bases de dados de potenciais clientes / associados;  

 Elaboração de relatórios e apresentações no âmbito das funções 

desempenhadas.  

 

OFERECEM: 

 Contrato de trabalho direto com a empresa com objetivo de 

continuidade;   

 Estabilidade profissional numa empresa de prestígio;  

 Nível salarial compatível com a experiência demonstrada 

 

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: 28 de Setembro de 2018. 


