iMM Lisboa recruta para a Área da Contabilidade
Concurso para Administrativo(a) de Contabilidade
IMM/CTB/3-2017

Quem somos
O Instituto de Medicina Molecular (iMM Lisboa) é uma Instituição Privada sem Fins Lucrativos que oferece um ambiente
científico dinâmico e vibrante, onde o objetivo é promover a investigação biomédica básica, clínica, e de translação.
Informações sobre a Visão, Missão e Estrutura Organizacional podem ser consultadas em
https://imm.medicina.ulisboa.pt/pt/
A Área de Contabilidade do iMM Lisboa é constituída por uma equipa jovem, qualificada e proactiva que dá suporte a todas
as actividades relacionadas com a contabilização e gestão de projetos de Investigação, nomeadamente, validação de faturas
de fornecedores, registo de entrada de financiamento, reconciliação de contas, reconciliação de bancos, análise financeira,
análise de relatórios de contas, orçamentos de projetos e suporte aos investigadores.
Perfil do Candidato
- Formação na área da Gestão ou equivalente, compatível com a função
- Bons conhecimentos de Contabilidade Pública e envio de reporting para entidades públicas (preferencial)
- Experiência anterior em função similar (preferencial)
- Muito bons conhecimentos de informática na óptica do utilizador, com ênfase em Word e Excel
- Muito bons conhecimentos de inglês, falado e escrito (indispensável)
- Elevado sentido de responsabilidade, organização, dinamismo, pontualidade e assiduidade
- Facilidade de relacionamento, comunicação e trabalho em equipa
- Disponibilidade Imediata
O que poderá esperar do iMM Lisboa
- Um ambiente entusiasmante e dinâmico que oferece todas as condições para dar o suporte necessário aos Investigadores.
- Condições remuneratórias (a determinar) em conformidade com as competências, experiência e Regulamentos de
Carreira e de Avaliação de Desempenho do iMM Lisboa.
Data de Início e Duração: Junho / Julho de 2017 (negociável). Duração a determinar.
Processo de candidatura: O concurso começa hoje e decorre até 16 de Junho de 2017.
Documentos necessários
- Carta de motivação a explicar porque considera ser uma boa opção para o iMM Lisboa e para o Serviço de Contabilidade;
deverá igualmente incluir a sua expectativa salarial.; - CV pormenorizado com o histórico académico e experiência
profissional e referências.
Processo de Seleção: As candidaturas deverão ser enviadas para os Recursos Humanos através do email immhr@medicina.ulisboa.pt, com indicação obrigatória da referência IMM/CTB/3-2017, em assunto.
Para mais informação sobre esta oferta de
https://imm.medicina.ulisboa.pt/pt/emprego/ofertas/
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