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CONTROLLER DEGESTÃO (M/F)

Tradição, família e progresso.
Somos uma empresa dinâmica e orientada para o futuro, com mais de 130 anos de história. Somos uma empresa famili-

ar, de média dimensão, localizada na Alemanha, em Portugal, na Itália e nos EUA. Enquanto fabricantes de perfis de aço 

inoxidável com presença à escala global, proporcionamos aos nossos clientes aconselhamento competente, serviço a nível 

mundial e produtos da mais elevada qualidade. Por sermos uma empresa familiar, defendemos os valores da humanidade, 

da proximidade e da continuidade.

Böllinghaus Steel Lda.
Trav. da Indústria, 6
2430-668 Vieira de Leiria

recruiting@boellinghaus-steel.com
www.boellinghaus-steel.com

Perfil
• Formação superior em Gestão, Economia ou similar

• Experiência profissional mínima comprovada de 2/3 anos 

em funções similares

• Experiência de trabalho em empresas do setor industrial 

(preferencial)

• Conhecimento avançado de contabilidade analítica

• Perfil analítico e pragmático

• Fortes competências de organização e planeamento

• Elevada capacidade de comunicação e relacionamento 

interpessoal

• Excelente domínio de ferramentas informáticas 

nomeadamente MS Office e SAP (preferencial)

• Fluência em Inglês

CANDIDATA-TE 

+351 244 69 81 20

Tarefas
• Acompanhamento do sistema de controlo e dos custos do 

produto e do setor

• Definição de indicadores chave de atividade e 

performance e controlo da sua aplicação

• Acompanhamento do plano orçamentado e do real, 

análise de desvios e proposta de eventuais ações 

corretivas

• Acompanhamento do plano de vendas versus real

• Interface com os vários departamentos e as várias áreas 

operacionais da empresa

O que pode esperar de nós
• Uma integração profunda nas suas áreas de responsabilidade

• Uma equipa onde todos se apoiam mutuamente

• Um equilíbrio adequado entre trabalho e vida pessoal

• Uma organização horizontal, com poucos níveis hierárquicos, e a possibilidade 

de moldar e contribuir ativamente para a empresa

Liliana Branco Bem


