Está a iniciar a sua carreira profissional?







Gostaria de trabalhar numa empresa
com presença nacional e internacional,
mas num ambiente de trabalho
descontraído e inclusivo?
Gostaria de ter a oportunidade de
desenvolver competências, adquirir
experiência profissional e ser
reconhecido pelo trabalho realizado?
Gostaria de desempenhar funções numa
empresa onde beneficia da proximidade
aos seus líderes e aos seus clientes?

A BDO irá ajudá-lo a
alcançar os seus objetivos
profissionais, a sua
realização pessoal e o seu
crescimento
a longo prazo.

Contacte-nos:

BDO

Carlos Fontão de Carvalho
Partner
Direto: +351 217 990 425
Telem: +351 937 607 040
fontao.carvalho@bdo.pt

BECAUSE RELATIONSHIPS
MATTER

Av. da República, 50, 10º
1069-211 Lisboa
Tel . (+351) 21 799 04 20
Fax. (+351) 21 799 04 39
Website: www.bdo.pt

www.bdo.pt/carreiras
BDO & Associados, SROC, Lda., BDO Consulting, Lda. e a BDO Outsourcing, Serviços de Contabilidade e Organização,
Lda., sociedades por quotas registada em Portugal, são membros da BDO International Limited, sociedade inglesa
limitada por garantia
BDO é a marca da rede internacional BDO e para cada uma das Firmas Membro BDO

Porquê a BDO?

4 Boas razões para trabalhar connosco:

A BDO é uma das cinco maiores redes mundiais de auditoria e consultoria.
Prestamos serviços em 152 países através de 59 000 profissionais distribuídos
por mais de 1 300 escritórios em todo o mundo.

Relacionamento




Comprometemo-nos com a criação de um
ambiente de trabalho inclusivo onde a
colaboração em equipa e as relações importam.

Relação direta com o cliente;
Relação direta com os Partners e
Managers;
Facilidade de comunicação
interna entre membros BDO,
tanto top-down como bottom-up.

Ambiente / Cultura



Acreditamos, realmente, que temos algo que nos
diferencia. É uma atitude. Um ambiente. Um
objetivo diário de prestar um Serviço Excecional
aos Nossos Clientes.





Relacionamento profissional
baseado no respeito, confiança,
flexibilidade e liberdade;
Colaboração num ambiente
jovem, de cooperação, de
orientação, consultoria e troca de
ideias;
Equilíbrio entre o trabalho e a
vida pessoal;
Relacionamento informal
(desporto e eventos sociais);
Equipas multidisciplinares.

Mobilidade

Como alcançamos o nosso Objetivo?




Focando-nos em cinco variáveis distintas e complementares:

Necessidades dos clientes



Secondments;
Abrangência geográfica (Rede BDO
Portugal: Lisboa, Porto, Faro, Funchal,
Praia e Luanda);
Mobilidade interna.

Crescimento Profissional


Comunicação



Compromisso

Pessoas




Valor

Na BDO, entendemos que um Serviço
Excecional aos Nossos Clientes começa, e
acaba, com o Excecional Reconhecimento dos
Nossos Colaboradores.

Para prestarmos um Serviço Excecional ao
Cliente precisamos de Talentos,
precisamos de Pessoas com Imaginação,
Iniciativa e Espírito Crítico.




Progressão na carreira ajustada ao
perfil do colaborador;
Possibilidade de trabalhar em vários
setores de mercado;
Integração em projetos variados;
Formação contínua e desenvolvimento
de competências;
Reconhecimento Profissional;
Empowerment e Responsabilidade.

COMPROMETEMO-NOS COM O CRESCIMENTO DOS NOSSOS COLABORADORES TAL
COMO NOS COMPROMETEMOS COM O CRESCIMENTO DOS NOSSOS CLIENTES.

