Um dia como…
Career Week

th

Audit and Advisory Day / 23 November 2009 / Room B203

Presentation:
Job Title:

Senior Advisor

Name:

Ana Sofia Duarte

Company:

PriceWaterHouseCoopers - Serviços de auditoria, assessoria de gestão, fiscalidade
e formação

Level/Salary Range:

n.d.

HR Contact:

Recrutamento.pt.pwc.com

Goals:
- Identificar oportunidades de serviços
- Rever e discutir a avaliação de desempenho do pessoal sob minha gestão, na fase final de cada trabalho
- Participar na preparação/realização de acções internas de formação
- Elaborar propostas de serviços
- Partilhar/procurar fontes de conhecimento
Duties
- Execução e apoio na gestão de projectos nas áreas de auditoria interna, gestão do risco, controlo interno,
Sarbanes-Oxley, Quality Assurance Reviews, Revenue Assurance e desenho, reengenharia e implementação de
processos.
- Formadora interna de Performance Improvement Through Benefits Methodology (PITBM).
Package Selection and Deployment Expert/Champion por Portugal (selecção de software aplicacional).
- Gestão de pequenas equipas na execução dos projectos e realização de propostas comerciais.
Skills
Soft skills
- Gestão de tempo
- Gestão de projectos
- Técnicos: gestão do risco, controlo interno, auditoria interna, governação de TI (IT Governance), selecção de
software aplicacional

Job Description Day
8:00

Vou a caminho do trabalho.

9:00

Chego ao escritório da PwC ou do cliente. Faço o ponto de situação com os meus colegas e

distribuo tarefas. Verifico os e-mails. Inicio as minhas tarefas.
10:00

Vou gerindo os e-mails que me chegam com pedidos do Manager, seja em termos do projecto

em que estou a trabalhar, propostas novas, elaboração de formações, entre outras actividades.
13:00

Hora de almoço

18:00

À terça-feira, inicio a minha aula de uma hora e meia de Business English.

19:00

À quarta-feira, participo no programa MyChoice da PwC, nomeadamente nas aulas de dança

(duração de uma hora).
20:00

Se não tiver tarefas pendentes, vou para casa!

22:00

Em dias de muito stress, devo estar a encomendar uma pizza para o jantar em cima da

secretária!

