
Técnico(a) Financeiro(a):
A PH Energia, Lda encontra-se a reforçar a sua equipa e pretende contratar para o Departamento Financeiro, 
com as seguintes funções:

Contas a receber
Contactar os clientes e solicitar o pagamento dos serviços prestados, gestão do processo de contencioso e jurídico; 
Emissão de documentos de venda;  Encerramento mensal a nível de clientes; Analisar o risco e validar pedidos de novos 
clientes; Efetuar o controlo de crédito; Transferências bancárias e recibos a clientes; Gestão dos clientes em dificuldade 
de cobrança; Gerar cobranças por diferentes meios; Gestão das reclamações de clientes.

Contas a pagar
Lançamento de faturas e respetiva conferência;  Arquivo de faturas de fornecedores e outros documentos na pasta de 
contabilidade.

Gestão da tesouraria
Extrair extratos de todos os bancos; Executar os pagamentos nos diferentes bancos; Efetuar o lançamento dos 
movimentos em Primavera.

Requisitos dos candidatos a selecionar:
Licenciatura em Economia, Gestão ou Contabilidade; Conhecimento do Software Primavera; Mínimo de 2 anos de 
experiência; Capacidade de argumentação e persuasão; Boa capacidade de organização; Facilidade de comunicação, 
dicção e expressão; Bom relacionamento humano; Boa capacidade de análise e reação; Capacidade de trabalhar sob 
stress; Responsabilidade; Conhecimentos de Excel médio/avançado.

Se acha que tem o perfil, talento e a vontade necessários para este desafio, 
envie o seu curriculum vitae para rh@energiasimples.pt  com a referência “Financeiro – Recrutamento 3/2021”.

No âmbito do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre circulação dos mesmos, os dados recolhidos através da presente candidatura serão conservados por um período de 5 anos, com 
base no art. 32.º da Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, com a última redação dada pela Lei nº 27/2014, de 8 de maio, cuja finalidade de tratamento é o recrutamento de 
controller financeiro. Os dados recolhidos neste âmbito não serão utilizados para qualquer outro fim, nem cedidos a terceiros. Mais informamos que é possível, em 
qualquer momento e de forma tendencialmente gratuita – em cumprimento da legislação aplicável –, exercer os direitos de acesso, retificação e apagamento dos dados 
pessoais, ou ainda, consoante a aplicabilidade de tais opções, o direito de limitação ou oposição do tratamento e portabilidade dos dados pessoais, através do formulário 
de contacto disponível em www.energiasimples.pt, ou do envio de email para RGPD@energiasimples.pt ou para os nossos escritórios, sitos na Rua Aleixo da Mota, nº 86, 
R/C, 4150-044, Porto. Na Simples, seguimos uma política de igualdade de oportunidades, inclusão e diversidade.


