
 Anúncio de recrutamento: 

Vaga (100%) de um_a 
Coordenador_a para Organização, Comunicação e Finanças (m/f/d)  

na sede da Fundação Friedrich Ebert em Portugal 
a partir de 01/02/2023 

 
Área da responsabilidade: 

 Preparação, implementação e acompanhamento das actividades da Fundação Friedrich Ebert/ 
Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) em Portugal 

 Processamento financeiro e contabilidade  
 Acompanhamento dos visitantes 
 Criação e manutenção de uma base de dados de contactos 
 Organização da comunicação externa, em particular do website e dos canais de comunicação 

social 
 Preparação e seguimento das reuniões 
 Correspondência, organização do escritório e tarefas administrativas 

 
Requisitos: 

 Formação profissional como administrador de escritório ou conhecimentos, competências, 
experiência e qualificações comparáveis 

 Muito bons conhecimentos de planeamento orçamental 
 Vontade de aprender e trabalhar com o programa de contabilidade da FES 
 Muito bom domínio dos programas Microsoft Office 
 Muito boa experiência na utilização de plataformas de redes sociais, incluindo Facebook, 

Instagram e LinkedIn 
 Muito boa experiência no trabalho com programas de Content Management, preferivelmente 

Typo 3 
 Muito bons conhecimentos e muitos anos de experiência em gestão de eventos em formato 

online e presencial 
 Flexibilidade em termos de tempo para apoio de eventos e visitantes à noite e aos fins-de-

semana 
 Muito boa capacidade de organização, de equipa e de comunicação 
 Muito bons conhecimentos do português falado e escrito e de uma outra língua (fluente em 

falado e escrito, de preferência alemão ou inglês) 
 Identificação com os principais valores da FES 

 
A Friedrich-Ebert-Stiftung é uma fundação política independente, privada e sem fins lucrativos, 
comprometida com os valores fundamentais da social-democracia. 

Acolhemos todas as candidaturas – independentemente do sexo, nacionalidade, origem étnica e social, 
religião/crença, deficiência, idade, orientação sexual e identidade. 

O emprego é regulado pela legislação portuguesa. 

É favor enviar candidaturas com diplomas e referências até 28 de dezembro de 2022 para o seguinte 
endereço: info.portugal@fes.de . 

Lisboa, 06.12.2022 

 
               Sede em Portugal 
               Av. Sidónio Pais, 16, 1ºD 
               PT-1050-215 Lisboa  


