LeAP – Management Trainee Program (m/f)
Leader Acceleration Program
A Teleperformance Portugal faz parte do grupo Teleperformance, líder mundial em Customer
Experience Management e shared services para mercados internacionais. A nossa equipa é composta
por 9.000 colaboradores, que prestam os nossos serviços em 29 idiomas, para cerca de 64 mercados.
A Teleperformance Portugal foi considerada seis vezes consecutivas a melhor empresa para trabalhar
em Portugal pelo Great Place to Work Institute. Fomos, também, premiados pela segunda vez pela
revista Exame como uma das melhores empresas para trabalhar em Portugal e a melhor empresa do
nosso setor. A nossa equipa é caracterizada pela versatilidade e internacionalidade. Os nossos
colaboradores partilham uma grande variedade de experiências e competências. Estamos focados no
trabalho em equipa e na partilha de experiências; esse é o nosso caminho: transformar paixão em
excelência. Com uma equipa jovem e dinâmica, estamos comprometidos com o sucesso dos nossos
parceiros e dedicados a fornecer um serviço excecional aos nossos clientes e colaboradores a todos os
níveis.
Faz parte da nossa equipa!

O teu papel? O LeAP é o management trainee program da Teleperformance Portugal que te vai lançar
no mundo da gestão. Vais ter um estágio de 1 mês numa Teleperformance noutro continente. Neste
programa terás 1 ano de preparação intensiva e, no final, estarás apto a gerir operações e equipas
multiculturais de elevadas dimensões.

Perfil
• Licenciatura ou Mestrado em Engenharia.
• Domínio do Inglês: na Teleperformance Portugal, vais trabalhar com pessoas de 64 nacionalidades, que
falam 29 línguas diferentes. O domínio do Inglês é fundamental.
• Disponibilidade para deslocações: prepara-te para viajar. Irás fazer um estágio, com a duração de 1 mês,
numa Teleperformance fora da Europa. Este programa é full-time.
• Capacidade analítica: vais desempenhar funções de gestão com elevada responsabilidade, o que
significa que a tua capacidade de análise é crítica para o sucesso do negócio.
• Motivação: seres curioso, teres imensa sede de aprender e capacidade para tomar decisões
responsáveis, são requisitos essenciais. Vais participar em projectos internacionais de grandes dimensões.
No final do programa, estarás a gerir pessoas e operações e a tomar decisões de grande impacto na nossa
organização.
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A Nossa Oferta
Participação num programa especializado, com uma grande componente de formação on job.
1 mês de estágio internacional, numa Teleperformance noutro continente.
Oportunidade para gerir uma equipa multicultural.
Oportunidade de carreira numa empresa multinacional de grandes dimensões.
Possibilidade de participar em projectos de elevadas dimensões e com grande visibilidade.
Excelentes condições de trabalho.

Queres juntar-te a nós?
Envie por favor o seu CV para youngtalent@teleperformance.pt com a referência : LEAP

