Um dia como…
th

Career Week Presentation:

Audit and Advisory Day / 23 November 2009 / Room B203

Job Title:

Associate, Corporate Finance

Name:

Elton Gomes

Company:

A KPMG é uma rede Global de firmas, que prestam serviços de Audit, Tax
e Advisory. Está presente em 144 países e conta com cerca de 137 mil
colaboradores. Trabalho no sector de Implementação e estruturação de
Projectos em regime de Project Finance/ PPP’s no sector dos Transportes
(rodoviários e ferroviários) e no sector da Saúde.

Level/Salary Range:

1350€ a 1600€

HR Contact:

www.careers.kpmg.pt

Duties:
- Modelização Financeira
- Definição e Estruturação de Financiamentos
- Definição e Estruturação de Opções de Contratação
- Revisão, Renegociação de Contratos
Goals:
O meu objectivo, enquanto membro da equipa de Global Infrastructure, é transformar conhecimento em valor
para benefício dos nossos clientes. Todos os dias trabalhamos para poder prestar aos nossos clientes um
serviço de qualidade, consistente com as melhores práticas internacionais, baseado num forte conhecimento
do sector de actividade em que os nossos clientes se encontram e dos desafios que enfrentam.
Skills
- Trabalho em equipa (é sempre repetido mas é mesmo fundamental)
- Capacidade de análise crítica
- Organização e método
- Domínio das ferramentas do MS Office
Job Description Day
09:00-Chegada ao escritório, leitura e resposta a e-mails, principais notícias do dia…

10:00-Preparação/ Revisão do modelo financeiro de Project Finance de suporte à Proposta X do Projecto Y
11:00-Revisão, discussão e introdução no modelo das condições financeiras propostas pelas entidades
Financiadoras
12:00-Análise e Avaliação das Propostas dos Concorrentes do Concurso Público Z
13:00-Almoço
14:00-Preparação da reunião identificando pontos para discussão (por vezes, reunião interna de preparação)
14:30-Reunião com cliente A para definição da Estratégia no lançamento da Parceria B
16:00-Debriefing da reunião e definição de próximos passos
16:30-Preparação do Relatório de Avaliação Financeira das Propostas do Concurso Z
18:00-Preparação de uma Proposta Prestação de serviços a um cliente potencial
19:30-Saída do escritório
Comments
As actividades anteriormente descritas resumem um dia de trabalho, mas a verdade é que não existe um dia
típico e todos os dias são diferentes, sendo normal estar envolvido em 3 a 4 projectos simultaneamente

