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Career Week Presentation:

Finance and Entrepreneurship Day / 26 November 2009 / Room B204

Job Title:

Senior Business Analyst

Name:

Nuno Alvino

Company:

A Vodafone Portugal faz parte do Grupo líder mundial em telecomunicações
móveis. Líder em inovação, imagem de marca e satisfação dos Clientes, a
Vodafone Portugal centra a sua actividade na prestação de serviços globais
de Telecomunicações. Com mais de 5,8 milhões de Clientes que nela
confiam as suas necessidades de comunicações, a Vodafone Portugal está
entre as melhores empresas portuguesas, contribuindo para o bem-estar
das pessoas, das empresas e da sociedade em geral.

Level/Salary Range:

n.d.

HR Contact:

recrutamento@vodafone.com

Goals:
Preparar e analisar informação útil e de valor para suporte à tomada de decisão (sobre o sector, a
concorrência e de natureza económica); Assegurar a resposta a solicitações dos media e analistas de mercado
sobre a empresa e o sector; Elaborar o R&C da Empresa; Budget e controlo orçamental
Duties:
Preparar e analisar informação útil e de valor de suporte à tomada de decisão, designadamente:
1) Preparação de análises económico-financeiras do Grupo Vodafone, da Vodafone Portugal, do sector e da
concorrência;
2) Compilação dos principais dados macro-económicos divulgados pelos principais organismos nacionais e
internacionais;
3) Preparação de newsletters periódicas sobre mercados financeiros e o sector das telecomunicações;
4) Participação em projectos de âmbito diversos patrocinados pelo Board;

Elaborar o Relatório e Contas da Empresa, assegurando que este documento institucional por excelência

reflicta de forma clara e completa o desempenho da empresa e o comportamento do mercado, de modo a
contribuir para a consolidação de uma imagem de rigor e de competência da Empresa.

Budget e controlo orçamental da Direcção de Comunicação Institucional, Apoio à Gestão e Responsabilidade
Social. Gestão operacional de projectos de Operational Excelence em representação das áreas de reporte
directo à Presidência.

Assegurar a resposta às solicitações das casas de investimento internacionais e dos OCS em assuntos de
natureza financeira relacionados com a empresa e com o sector.
Skills
- Sólidos conhecimentos de análise financeira e de contabilidade;
- Visão abrangente do mercado e concorrência (quer nacional quer internacional);
- Capacidade de análise e de processamento de grandes volumes de informação;
- Bom domínio das ferramentas Excel e PowerPoint;
- Sentido de rigor e de responsabilidade;

