Técnico de Mercados Financeiros
(M/F)
- Refª PT/37/18 Lisboa
Procuramos um Técnico para integrar o nosso Departamento de Mercados Financeiros.
Principais Responsabilidades





Dar apoio na apresentação e representação do Banco e do Grupo Finantia em reuniões,
eventos e seminários nacionais e internacionais;
Acompanhar e gerir a relação com Bancos e atuais Contrapartes, bem como pesquisar
novos parceiros e/ou linhas de negócio relevantes para a estratégia do Banco e do Grupo
Finantia;
Preparar e distribuir a informação a ser partilhada aos media da área financeira;
Participar na definição de Acordos e Contratos-tipo de suporte ao negócio (GMRA, ISDA,
CSA, entre outros).

Perfil pretendido












Licenciatura em Gestão ou Economia, com mestrado Pós-Bolonha concluído
(preferencialmente em Finanças);
De 2 a 4 anos de experiência profissional, preferencialmente em operações e negócio
internacional (v.g.: trade finance e/ou correspondente banking);
Fluência da língua inglesa;
Bons conhecimentos de espanhol (preferencial);
Domínio das ferramentas Microsoft Office no geral e PowerPoint, em particular;
Conhecimentos de Business Objects e Bloomberg (preferencial);
Boa capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal;
Capacidade de análise, planeamento e organização;
Orientação para resultados e iniciativa;
Autonomia e dinamismo;
Disponibilidade para viajar.

Oferecemos




Oportunidade de integrar um Banco internacional, com uma relevante presença no
mercado;
Formação contínua e possibilidade de aprendizagem num contexto profissional desafiante;
Bom ambiente de trabalho.

Envie-nos o seu curriculum para recrutamento@finantia.com indicando a referência (Refª
PT/37/18) a que se candidata.
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