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● Estágio curricular
● Estágio internacional
● Estágio profissional

Equipa coesa, ágil
e multifuncional.
Projetos internacionais
profissionalmente desafiantes.
Remuneração competitiva.
Investimento no crescimento
dos nossos colaboradores.
Flexibilidade no local e no
horário de trabalho.
Equilíbrio entre a vida
profissional e familiar.

Na msg life Iberia trabalhamos em projetos
desafiantes e motivadores. Cultiva-se a liberdade
individual, potenciando o contributo único de cada
um, ao mesmo tempo que se reconhece que em
equipa é possível chegar mais longe e encontrar
espaço para melhorar, sempre com abertura,
transparência e compromisso.
Este é, para mim, o nosso principal fator de
sucesso.
António Vela – Business Analyst

O QUE FAZEMOS?

Como se candidatar?
www.linkedin.com/company/msg-life-iberia/jobs
careers.pt@msg-life.com
+351 223 203 110

Na msg life Iberia desenvolvemos relações de confiança e ajudamos a moldar o trabalho das seguradoras
com a nossa competência e experiência em projetos e clientes a nível mundial. Com uma equipa coesa
e multifuncional, adaptamo-nos e crescemos continuamente enquanto contribuímos para o sucesso dos
nossos clientes com a nossa expertise em projetos de consultoria e de software para seguradoras.

COMO É O RECRUTAMENTO?

O QUE PROCURAMOS NOS CANDIDATOS?

Divulgamos as ofertas em diferentes plataformas
de recrutamento, analisamos as candidaturas
recebidas, convidamos os perfis mais ajustados
ao que procuramos para uma breve conversa individual e com a equipa. Depois destas sessões,
convidamos a experimentar um dia com a equipa
e, a partir daí, confirmamos se há mútuo interesse.

Numa equipa onde a colaboração e a fluidez de
comunicação são fatores distintivos, valorizamos
quem se destaque pela capacidade de
relacionamento interpessoal, espírito de equipa
e flexibilidade de mindset.
Na msg life valorizamos diferentes experiências,
respeitamos e confiamos no trabalho da nossa
equipa. Por isso, partilhamos responsabilidades
e conquistas.
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O QUE DIZEM OS NOSSOS
COLABORADORES?

Dimensão - Nº de empregados

Nº de novos empregados

Volume de vendas

Setor de atividade
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