RECRUTAMENTO
A AZ76 é uma empresa que entre várias atividades desenvolve a sua ação no domínio da Avaliação Imobiliária, a nível nacional.
Neste sentido e encontrando-se a nossa empresa num processo de expansão e de seleção de novos recursos humanos, pareceu-nos oportuno junto da
ESAI divulgar esta nossa ação no sentido de junto dos vossos formandos e ex-formandos, se possível, divulgar a vaga que temos em aberto.
A descrição da função a desempenhar, os requisitos que solicitamos e a nossa proposta são:
Empresa na área de Avaliação Imobiliária e Engenharia, recruta para os seus quadros internos colaborador para desempenhar funções de Perito
Avaliador de Imóveis - Controlador Interno, em Full-Time, na sede da empresa no Porto.
As ações a desempenhar são:
Acompanhamento da carteira de clientes e dos trabalhos em curso com os mesmos, por monitorização e desenvolvimento de ações
diárias, com vista a dar resposta em tempo útil aos mesmos.
Acompanhamento da carteira de Peritos Avaliadores Externos, por monitorização e desenvolvimento de ações diárias, verificando e
apoiando nos trabalhos que estes têm em curso e apresentam posteriormente à AZ76.
Controlo e monitorização da carteira de processos em curso, no que concerne a qualidade técnica dos relatórios, níveis de serviço e
apoio técnico.
Interação interna com a restante equipa técnica e restantes Peritos Avaliadores de Imóveis.
Os candidatos deverão cumprir os seguintes pontos:
Conhecimentos na área de avaliação Imobiliária, com formação comprovada, inscritos na CMVM ou elegíveis para o efeito.
curso Superior, preferencialmente em área relevante (Engenharia, Economia, Arquitetura)
Conhecimentos informáticos na ótica de utilizador.
Fluência de discurso falado e escrito.
Boa capacidade organizativa, controlo de tarefas e alcance de objetivos.
Capacidade de lidar com situações de pressão e resposta rápida.
Disponibilidade para visitas técnicas aos imóveis e elaboração de relatórios de avaliação imobiliária.
A AZ76 propõe:
Vencimento de acordo com a experiência demonstrada.
Formação Inicial e acompanhamento. Apoio e formação contínua.
Integração numa equipa multidisciplinar, experiente e jovem.
Progressão e carreira na área de atividade.
Local de trabalho - Porto.
Os interessados deverão enviar CV atualizado identificando no assunto do e-mail: Candidatura Interna AZ76.
E-mail para envio:
avaliacoesaz76@gmail.com

