
                                        

 

 

 

 

 

Está preparado para desvendar o futuro connosco?  
 
A UNICRE pretende reforçar a sua Direção do Centro Corporativo com uma posição de 

Unlocker Estagiário, na Área de Estratégia e Controlo de Gestão. 

 

 

O que é esperado do Unlocker que procuramos? 
 

• Acompanhar e analisar as variáveis relevantes para a atividade da Unicre (internas e externas), 

procurando antecipar os seus impactos e recomendar ajustamentos;  

• Preparar documentação de suporte ao acompanhamento de negócio e controlo de objetivos; 

• Elaborar, acompanhar e controlar o plano e orçamento anual; 

• Desenvolver estudos necessários à aferição do interesse de oportunidades de negócio, 

nomeadamente através do seu enquadramento em termos estratégicos e da elaboração de 

business cases; 

• Manter e atualizar o sistema de informação de gestão da Unicre, garantindo a disponibilização 

de informação de gestão útil, atempada, relevante e orientada à ação; 

• Acompanhar a evolução dos mercados em que se integram os negócios da Unicre ao nível 

dos concorrentes, dos produtos e serviços que estes oferecem e da sua performance relativa;  

• Acompanhar as evoluções ao nível dos principais sistemas de cartões e processadores, 

analisando o seu impacto para a atividade da Unicre. 

 

Qual o DNA do Unlocker que procuramos? 

 
• Formação superior em Gestão, Matemática, Engenharia ou equivalente  

• Boa capacidade analítica e resolução de problemas 

• Boa capacidade de comunicação e storytelling 

• Excelente capacidade de organização e trabalho em equipa  

• Domínio das ferramentas de Office (Excel e Powerpoint) 

• Bom nível de inglês falado e escrito 

O que temos para oferecer ao Unlocker? 

 
Oportunidade de trabalhar num ambiente desafiante com elevado potencial de crescimento e 

desenvolvimento profissional; 

Modalidades de trabalho flexível – ex: Homeoffice; 

      Bolsa de estágio de 12 meses competitiva; 

A possibilidade de pertencer a uma equipa experiente de Unlockers, contribuindo para a 

construção de experiências de pagamento únicas! 

Aceita o desafio? Junte-se à Unicre neste futuro!  

Envie a sua candidatura, por e-mail, para recrutamento@unicre.pt  
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