
Oportunidade Profissional 

 

Empresa: GLP (Global Logistic Properties - http://glprop.com.br/sobre-nos) 

Vaga: Analista de FP&A (1 vaga) 

Endereço: Av. Faria Lima, 3900 – Itaim Bibi 

Descrição da Empresa:  

A GLP atualmente ocupa a quinta posição de maior gestora de fundos imobiliários no 
mundo. É a líder global em instalações logísticas modernas. A partir de sua rede de 
propriedades bem localizadas e um ecossistema de parceiros, a GLP oferece o espaço e 
soluções integradas para gerar valor para seus clientes. A companhia possui posição 
dominante de mercado em oito países e gerencia mais de US$ 46 bilhões de ativos 
com um portfólio global de 62 milhões de m². 

Principais atividades: 

- Modelagem dos demonstrativos financeiros (DRE, Balanço e Fluxo de Caixa) a fim de 
acompanhar os resultados atingidos com o forecast, bem como utilizar as projeções 
(principalmente projeção de fluxo de caixa) para tomadas de decisões estratégicas da 
gestora. 

- Projeção do fluxo de caixa a fim de auxiliar na gestão de caixa futuro e planejar 
investimentos e desinvestimentos. 

- Participar na elaboração do Budget envolvendo todas as áreas da companhia. O 
analista terá importante papel na projeção do orçamento de todas as linhas do P&L, 
bem como fluxo de caixa e balanço. 

- Auxiliar na elaboração de reports e dashboard mapeando informações e dados com 
finalidade de gerar insights valiosos para vários stakeholders. Principalmente para a 
diretoria e o CEO. 

Perfil procurado: 

- Formado há no máximo 3 anos (a partir de 2015) em Engenharias, Administração, 
Economia e áreas relacionadas. 

- Conhecimento em Finanças Corporativas. Conhecimento em modelagem financeira 
será considerado um diferencial.  

- Experiência prévia com FP&A, consultorias, banking ou demais áreas que exijam 
Finanças Corporativas como conhecimento básico será considerado um diferencial 

- Inglês Avançado/Fluente 

- Excel e PowerPoint avançados 

- Perfil hardworker e analítico com muita vontade de aprender e desenvolver 
habilidades técnicas e de gestão. 
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