
 

DESCRIÇÃO DE FUNÇÕES 

FUNÇÃO Controller Senior 

LOCALIZAÇÃO Edifício Sede – Maia, Porto 

REPORTE Diretor Financeiro 

TIPO DE EMPREGO Tempo Integral 

NÍVEL DE EXPERIÊNCIA Manager 

 

SOBRE A CORREOS EXPRESS PORTUGAL 

A Correos Express Portugal é uma empresa de entregas urgentes, detida pelo grupo 

Espanhol Correos e pelo grupo Português Rangel. 

Encontra-se incluída numa vasta rede de transporte ibérica, com escritórios e delegações 

próprias, e que oferece mais segurança, tempos de resposta mais rápidos e maior 

flexibilidade no transporte de entregas urgentes. 

 

MISSÃO E OBJECTIVOS 

- Garantir o cumprimento dos timings e a qualidade da informação de gestão apresentada 

para reporte 

- Envolvimento na definição da estratégia de negócio da empresa, e acompanhamento da 

sua prossecução 

- Coordenar atividades de gestão e suporte à Direção 

 

TAREFAS E RESPONSABILIDADES 

- Implementação de procedimentos de controlo de gestão e controlo interno, e otimização 

dos processos já existentes 

- Participação nas reuniões de direção para a definição e elaboração de objetivos e 

orçamentos 

- Elaboração de relatórios financeiros e informação de gestão mensal, trimestral e anual, 

com reporte à Direção 

- Recolha e sistematização de informação ad-hoc para apoio à tomada de decisão 

- Garantir a fiabilidade da informação financeira e a minimização da ocorrência de erros, 

com proposta de acções ou medidas corretivas 

- Controlo e análise de KPI’s de gestão 

- Suporte ao processo de faturação 

- Reuniões de preparação e seguimentos com diferentes intervenientes 

 



 

REQUISITOS E COMPETÊNCIAS 

- Formação académica em Economia, Gestão, Finanças, Contabilidade, Engenharia e Gestão 

Industrial, ou áreas similares 

- Experiência profissional na área, de 4 a 6 anos, sendo valorizada experiência prévia numa 

Big Four (preferencialmente em auditoria) 

- Conhecimentos avançados nas ferramentas Microsoft Office, com especial relevância para 

o Microsoft Excel (fator eliminatório) 

- Bons conhecimentos de espanhol 

- Experiência em ferramentas de tratamento e visualização de dados será valorizado 

- Capacidade analítica, rigor e atenção ao detalhe 

- Espírito de equipa e capacidade de relacionamento interpessoal 

- Sentido de responsabilidade, dinamismo e orientação para objetivos e prazos 

- Competências comunicacionais e de adaptabilidade a diferentes interlocutores 

- Autonomia 

 

 

ENVIO DE CANDIDATURAS PARA: rh.portugal@correosexpress.com 
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