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A presente proposta de Career Coach tem por objectivo assessorar em condições especiais os associados
da Associação Nacional de Sargentos (ANS), seus cônjuges e filhos até aos 27 anos, ao longo dos próximos
9 meses, na procura proactiva de um novo desafio profissional em Portugal ou no Estrangeiro, com o
objectivo de optimizar e encurtar significativamente os seus timmings de JOB SEARCH.
O programa que propomos pressupõe a realização de cerca de 2 reuniões presenciais/ mês, acrescidas
das necessárias interacções à distância com o candidato, por Telefone e Email, tendo em vista a ajuda,
assessoria e monitorização do Job Search do candidato, incluindo:

1.

Optimização do Curriculum Vitae e da Carta de Apresentação, de acordo com os objectivos
profissionais do candidato. Se necessário também será providenciada a realização de uma boa
tradução do CV + Carta de Apresentação do Candidato para Inglês/ Francês/ Alemão/ Castelhano (a
cotar posteriormente);

2. Assessoria ao Candidato na escolha dos possíveis next steps profissionais, de acordo com os seus
objectivos de carreira e do nosso know-how acerca das possíveis oportunidades existentes no
mercado para profissionais com o seu background;
3. As acções de Consultoria presencial com o candidato têm em vista a preparação do mesmo para a
sua apresentação junto de potenciais empregadores, directos ou indirectos (Ex: empresas de
recrutamento profissional, Consultores de Gestão, empresas de Private Equity, …), incluindo a
transmissão de diversa informação de relevo para o seu desempenho optimizado nas interacções e
entrevistas com potenciais “DECISORES”, para além do esclarecimento de quaisquer dúvidas que o
candidato possa vir a ter ao longo do programa;
4.

Identificação de eventos onde o candidato poderá conhecer os “DECISORES” que pretende de abordar no seu Job Search,
nomeadamente através da participação em encontros nas principais Câmaras de Comércio e Associações Empresariais do

país. Caso seja solicitado, o Consultor disponibiliza-se a acompanhar o candidato, a expensas do mesmo, a alguns desses
eventos para o assessorar ‘in loco’ na sua missão de se apresentar e interagir com esses ‘DECISORES’

1.

Oferta de 9 resumos livros best sellers, relacionados com as temáticas de JOB SEARCH,
elaborados recentemente pelo Consultor Jorge M. Fonseca, nomeadamente: “EMPREGO
GARANTIDO” do autor Harvey Mackay, “The Unwritten Rules of The Highly Effective Job
Search” do autor Orville Pierson, “Rites of Passage” do autor John Lucht, “How to find a Job
after 50s” do autor Betsy Cummings, “Know-How” do autor Ram Charan, “Executive
Intelligence” do autor Justin Menkes, “Primeiro quebre todas as regras. O que os melhores
Gestores fazem de diferente” dos autores Marcus Buckingham e Curt Coffman, “Its not how
good you are, it’s how good you want to be” do autor Paul Arden e o “Encantamento” do autor
Guy Kawasaki;

1.

Oferta de pelo menos 2 bases de dados em Excel para que o candidato possa posteriormente
enviar o seu CV de forma personalizada e bem direccionada, com os Nomes dos ‘DECISORES’ +
Telefone + Email de cada um dos interlocutores ou o Email geral da companhia em causa:
1.

Base de dados com >2.500 contactos de potenciais empregadores indirectos (empresas
de Recrutamento + Outsourcing das áreas financeiras e de R.H., sedeadas em Portugal e
no Estrangeiro;

2.

Base de dados com 3.000 a 6.000 contactos de potenciais empregadores directos/ finais
- empresas e grupos de relevo que operam em Portugal e/ou nos mercados de Angola,
Moçambique, África do Sul, Argélia, Brasil, 6 países do GOLFO (Emiratos Árabes, Qatar,
Arábia Saudita, Oman, Bahrain e Kuwait), Republica do Congo (Congo-Brazzaville),
Gabão e Guiné Equatorial.

1.

Numa fase posterior ou final também poderemos assessorar o Candidato no processo negocial
de entrada para a sua nova entidade empregadora, incluindo o check-out de referências do seu
possível futuro chefe e colegas de trabalho, assim como da honorabilidade da sua possível
futura empresa em sentido lato.

CONDIÇÕES FINANCEIRAS
Custos dos programas de Career Coach/ Outplacement:
•

1.000 € + IVA, para um programa de 9 meses, de assessoria aos Associados da Associação Nacional
de Sargentos e seus cônjuges;

•

500 € + IVA, para um programa de 6 meses, de assessoria aos filhos em início de carreira dos
associados da Associação Nacional de Sargentos (até aos 27 anos de idade).

•

Os honorários acima deverão ser pagos em 2 tranches: 50% com a adjudicação (via transferência
multibanco ou cheque) + entrega de cheque pré-datado no valor dos restantes 50%, com data de
1.5 meses após a adjudicação;

