
 
 

AUDITOR FINANCEIRO 
 
 
A Crowe Portugal procura contratar para a função de Auditor Financeiro, colaborador/a com 
mestrado em Economia/Contabilidade e com experiência mínima de 4 anos numa sociedade 
de revisores oficiais de contas ou em funções contabilísticas, que gostem de desafios, de 
identificar e resolver problemas, de estruturar e modelar ideias que valorizem o relacionamento 
com cliente, com espírito empreendedor e criativo. Serão integrados numa equipa jovem e 
dinâmica e poderão vir a usufruir de excelentes oportunidades de progressão e evolução, 
sustentadas num plano de carreira estruturado e alinhado em conjunto.  
 
Responsabilidades 

• Executar auditorias financeiras a clientes nacionais e internacionais;  

• Preparar relatórios de conclusões e validação de Relatórios e Contas;  

• Preparar e rever reportes e procedimentos contabilísticos de clientes; 

• Rever procedimentos de controlo interno e executar testes sobre os mesmos e a 
apresentar situações de melhoria e recomendações; 

 
Requisitos 

• Mestrado em Contabilidade/Economia/Gestão;  

• Experiência em auditoria financeira mímima de 4 anos; 

• Bons conhecimentos de inglês; 

• Formações adicionais e complementares na área financeira/fiscal serão valorizadas; 

• Office na ótica do utilizador (Excel, Word, Powerpoint); 

• Viatura própria; 

• Disponibilidade para deslocações; 
 
Perfil comportamental 

• Capacidade e experiência no contacto com clientes;  

• Orientação para o Cliente e para os objetivos; 

• Capacidade de Comunicação (adequação do discurso ao interlocutor); 

• Relacionamento Interpessoal; 

• Empatia; 

• Capacidade de organização e planeamento; 

• Capacidade de análise e tratamento de dados;  

• Capacidade de trabalhar em contextos de mudança; 

• Trabalho em equipa; 

• Flexibilidade; 

• Motivação para aprendizagem; 
 
O que oferecemos 
Integração em ambiente de trabalho jovem com oportunidades de aprendizagem e crescimento 
profissional, com um plano de formação que permite uma constante evolução, pacote salarial 
competitivo e flexibilidade laboral. 
 
Se está interessado nesta vaga, por favor envie a sua candidatura com o CV atualizado 
para info@crowe.pt   
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