A Volkswagen Autoeuropa está a selecionar jovens talentos para integrar o seu
Programa de Estágios.
Se gostas de trabalhar em equipa, tens facilidade de relacionamento interpessoal,
iniciativa e queres pôr em prática o que aprendeste até agora, envia-nos o teu
curriculum vitae.

Área de Finanças – Departamento de Tax, Legal & Grants
Ref.ª EPF | Estágio Profissional Finanças (M/F)

Perfil:


Licenciatura em Finanças (preferência por mestrado na área fiscal);



Bons conhecimentos de SAP;



Sólidos conhecimentos de inglês falado e escrito (fator eliminatório);



Sólidos conhecimentos de Microsoft Office (Excel, Word e PowerPoint);

Tema do Projeto: Cumprimento das Obrigações Fiscais
Principais tarefas:


Preparação de inquéritos para o INE e outras entidades oficiais;



Preparação das respostas às penhoras recebidas;



Acompanhamento dos “disposals”;



Acompanhamento dos processos de donativos;



Preparação dos pedidos de reembolsos a outros Estados Membros;



Verificação e registo em SAP dos certificados de residência requeridos junto dos
fornecedores;



Preparação da resposta aos pedidos recebidos da Autoridade Tributária;



Preparação mensal da lista dos documentos de exportação;



Validação da informação do ficheiro SAFT das autofaturas;



Recolha de informação para o dossier dos preços de transferência;



Organização dos procedimentos e pareces/informações fiscais.

Requisitos Gerais:
Motivação e capacidade para o trabalho em equipa | Orientação para o cliente
(interno/externo) | Fortes competências de relacionamento e comunicação interpessoal
| Fortes competências de organização e planeamento | Disponibilidade imediata.

Oferta:


Formação teórico-prática em contexto de trabalho;



Refeição gratuita;



Transporte gratuito, de acordo com as rotas de autocarro disponibilizadas pela
empresa;



Bolsa mensal de estágio.

Regime de estágio: Tempo Inteiro

As candidaturas deverão ser feitas mediante o envio de CV em formato Europass com foto
para seleccao.recrutamento@volkswagen.pt. Por favor indique a Ref.ª do anúncio a que se
candidata.
Somente serão consideradas as candidaturas que reúnam o perfil solicitado, sendo que as
restantes ficarão em base de dados para futuras solicitações. Todas as candidaturas serão
tratadas com confidencialidade ao abrigo da Lei de Proteção de Dados.

