
 

 

License Manager Improve International – Full Time  

 

Achas que tens uma excelente capacidade de organização, gestão de equipas e experiência em 
gestão de projeto?  

Tens perfil internacional? Vês-te a liderar reuniões em Inglês e espanhol?  

A Improve International, empresa multinacional líder na área da formação na Medicina 
Veterinária, está a recrutar colaborador em Portugal, com entrada imediata.  

 

Procuramos alguém que: 

- Apresente fluência escrita e oral em Inglês (fator eliminatório); 

- Apresente conhecimentos avançados de Espanhol; 

- Tenha Licenciatura ou Mestrado na área veterinária ou áreas similares;  

- Tenha confiança e uma excelente capacidade de comunicação, argumentação e organização; 

- Apresente como características: autonomia e iniciativa e brio profissional assim como um 

grande sentido de responsabilidade, espírito de iniciativa e elevada capacidade na resolução 

de problemas; 

- Capacidade de entender e se adaptar a diferentes culturas 

- Consiga demonstrar capacidade de trabalho em equipa com prazos apertados; 

- Experiência comprovada na coordenação de projeto e equipas 

 

Descrição da função: 

Esta nova oportunidade é para trabalhar no Porto com possibilidade de viagens ocasionais ao 

estrangeiro. O colaborador entrará num regime de trabalho híbrido, podendo conjugar 

trabalho remoto com permanência no escritório do Porto em dias pré-definidos.  

 

A funções serão as de gestão da equipa responsável pelas atividades designadas como licenças 

da Improve International que incluem países tão diversificados como México, Japão, China, 

Chipre e Austrália. 

 



 

Procuramos alguém com capacidade de liderança e tomada de decisões que consiga manter 

um bom relacionamento interpessoal e integrar-se em equipas multidisciplinares em ambiente 

de trabalho agradável e descontraído. 

Muito importante é ter dinamismo, capacidade organizativa e de resolução de situações 

inesperadas, assim como privilegiar o trabalho em equipa. 

Eventual domínio de outras línguas, além do inglês e espanhol será também valorizado. 

 

Valor oferecido: 1.700 Euros/brutos mensais (variável consoante experiência).  

 

Se acredita ter o perfil necessário envie até dia 12 de novembro 2021 o seu currículo 

colocando a função a que se candidata no Assunto a: 

recruitment@mail.improveinternational.com 


