
Multinacionais
recrutam no ISEG
Nos próximos dias 28 e 29 de novembro - quarta e quinta-feira - o Instituto
Superior de Economia e Gestão organiza a 19ã edição do ISEG Carrer Fórum

O Career Fórum pretende reunir empregadores e alunos num ambiente informal de partilha de informações e oportunidades
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Durante
dois dias, «algumas

das maiores empresas na-
cionais e internacionais»
vão estar no ISEG - Insti-

tuto Superior de Economia e Gestão

«para recrutar talento e oferecer cen-
tenas de ofertas de emprego» a alu-
nos e ex-alunos do ISEG. De 28 a 29
de novembro (quarta e quinta-feira),
o ISEG - Lisbon School of Economics
& Management da Universidade de
Lisboa promove a 19 a edição «do seu
maior evento de empregabilidade»,
o ISEG Career Fórum.

De acordo com informação oficial do

ISEG, a que o Destakteve acesso, o Ca-

Lista das 50 empresas
participantes inclui,
entre outras, a Nestlé,
Mercer, Bose, LOréal,
Naviqator ou KPMG

reer Fórum «tem como objetivo reu-
nir empregadores e alunos num am-
biente informal de partilha de informa-
ções e de potenciais oportunidades de
trabalho e estágios para alunos de Eco-

nomia, Gestão, Matemática Aplicada
à Economia e Gestão e Finanças».

O evento conta com um conjunto de

patrocinadores, nomeadamente, EDP,
Deloitte, Hays, Willis Towers Watson,
Vodafone, Jerónimo Martins, PWC,
EY, Solvay, Brisa, Mazars e BNP Pa-

ribas, «cujos administradores e

'partners' estão convidados para um
pequeno-almoço com os alunos, no qual
irão partilhar as suas experiências e

percursos de carreira, uma oportuni-
dade única para os estudantes».

Privilegiar contatos
Mais do que uma simples feira de em-

prego com 'stands' de empresas, «o
ISEG Career Fórum inclui uma série
de atividades onde se privilegia o con-
tacto entre estudantes e o meio em-
presarial» - 'speed interviews', 'com-

pany talks' e 'workshops' - potencian-
do estágios e a integração de recém-
graduados no mercado de trabalho».

Toda a informação sobre o evento
no site: www.iseg.ulisboa.pt.


