
 
 

 
 

 
 

   18 jul. 18 

 

Apresentamos a oportunidade existente para um/a Responsável de Financiamento (M/F) para 

a Direção de Gestão Financeira da REN Serviços, com local de trabalho em Lisboa e com reporte 

direto ao Diretor da área. 

 

Áreas de responsabilidade: 

 Colaborar na elaboração de políticas financeiras do Grupo, nomeadamente na definição da 

política de gestão de financiamento, em articulação com a estratégica global, no sentido de 

assegurar uma gestão que minimize os custos de financiamento e os riscos de financeiros; 

 Colaborar na definição das modalidades de financiamento e das operações de cobertura de 

riscos financeiros, nomeadamente na análise de propostas de financiamento recebidas, no 

sentido de garantir a implementação da estratégia de financiamento e cobertura de risco; 

 Colaborar na preparação de informação e interlocução com as agências de rating a fim de 

permitir a análise e o acompanhamento atempado da performance e da rentabilidade do 

negócio; 

 Colaborar na gestão do Fundo de Pensões de forma a avaliar o impacto financeiro decorrente 

da variação do seu valor e das responsabilidades cobertas; 

 Assegurar as operações relativas à gestão dos financiamentos externos do Grupo e dos 

financiamentos intra-grupo, à gestão de contratos financeiros e ao reporte financeiro e 

contabilístico, a fim de garantir a solvabilidade necessária ao cumprimento atempado das 

obrigações da empresa, otimizando os recursos financeiros.  

 

Perfil profissional 

 Licenciatura/Mestrado em Finanças ou Gestão; 

 Experiência mínima de 5 anos na área financeira - áreas de Corporate Finance, Dívida e 

Derivados Financeiros; 

 Bons conhecimentos de informática na ótica do utilizador (Word, Excel, PowerPoint); 

 Conhecimentos de SAP (preferencial); 

 Inglês fluente. 

 
 

Perfil pessoal  

 Elevado nível de organização e responsabilidade 

 Forte orientação para resultados 

 Elevada capacidade de trabalho em equipa 

 Boa capacidade de gestão de equipas 

 Elevada proatividade, flexibilidade e disponibilidade 

 
As candidaturas podem ser submetidas no site da REN. 

http://www.ren.pt/carreiras/oportunidades/

