Bolsa de Estudo – Melker Schörling 2015
Acreditamos em si!
E você acredita?
O conhecimento e experiência dos nossos Colaboradores fazem da
Securitas uma empresa em constante crescimento. A Bolsa de Estudo
Melker Schörling oferece aos nossos Colaboradores oportunidades de
desenvolvimento profissional e experiência a nível internacional. A Bolsa
é oferecida anualmente a 4 Vigilantes que fazem a diferença nos Clientes
onde trabalham.
Estabelecida em 1992, a Bolsa de Estudo
foi criada por Melker Schörling, na altura
Presidente e CEO do Grupo Securitas AB.

Processo de Candidatura
Deadline de entrega de
candidatura: 23 Janeiro, 2015
Candidaturas entregues ao

O objectivo da Bolsa de Estudo é
oferecer oportunidade de formação
internacional numa área específica em
Países onde a Securitas presta
serviços de segurança.

Administrador-Delegado: 26
Janeiro, 2015
Escolha da Candidatura por parte
de cada País, enviada para CEO
do Grupo: 30 Janeiro, 2015
Os Candidatos seleccionados
serão informados: 13 Fevereiro,
2015
Período de benefício da Bolsa:
Abril-Junho 2015
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Quem pode concorrer
Só podem concorrer à Bolsa, Vigilantes da Securitas que, através do seu
desempenho, demonstraram que fazem a diferença nos Clientes onde
trabalham.
Qualificação
Para se qualificar, o Candidato deve preparar uma breve exposição onde
descreve uma experiência num Cliente, onde se tenham evitado prejuízos ou
danos físicos a terceiros, no desempenho das suas tarefas.
Esta exposição deverá descrever o que aconteceu, quando, quem esteve
envolvido e porque as suas acções foram importantes na resolução do
problema. O Candidato deverá também descrever quais os benefícios que para
si resultariam de ter uma experiência internacional. Por questões práticas, o
Candidato deverá ser fluente na língua do País por si seleccionado.
Área/Tópico de Estudo
Os Candidatos seleccionados são convidados a escolher tópicos relacionados
com a área operacional, com o objectivo de aprofundar o seu conhecimento e
especialização. Os tópicos escolhidos deverão permitir a partilha dos
conhecimentos adquiridos, após o regresso ao seu local de trabalho.
Duração
A Bolsa de Estudo tem uma duração de 3-5 dias, no entanto depende da área
de estudo escolhida.
Resultados
Após o período de estágio o bolseiro e o seu Chefe directo deverão reunir-se
para partilhar ideias, conceitos e técnicas adquiridas durante o período da
Bolsa. Estes conhecimentos deverão poder ser aplicados na sua área de
trabalho.
Candidatura
A breve exposição tem de ser escrita em inglês e deverá abordar os seguintes
temas:
• Nome completo e contacto telefónico;
• Morada do local de trabalho;
• Historial da sua experiência profissional na Securitas;
• Descrição de uma experiência onde tenham sido evitados prejuízos ou
danos físicos a terceiros, no desempenho das suas tarefas.
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É importante mencionar:
- O que aconteceu?
- Quando aconteceu?
- Quem esteve envolvido?
- Porque as suas acções foram importantes na resolução do problema?
• Bons conhecimentos na Língua do País por si seleccionado
• Área/tópico de estudo e País de preferência;
• De que forma esta experiência internacional poderá beneficiá-lo;
Custos
A Securitas AB cobre os custos da Bolsa de Estudo incluindo a viagem,
alojamento e refeições durante a estadia. Remuneração e substituição no
posto de trabalho serão da responsabilidade do Pais do Bolseiro.
Processo de Candidatura
Os Candidatos deverão submeter a sua candidatura ao respectivo Gestor
de Filial até dia 23 de Janeiro, 2015, via e-mail, carta, ou através das
estruturas de Supervisão. As candidaturas e respectivas recomendações
terão que ser entregues ao Administrador-Delegado o mais tardar até 26
de Janeiro, 2015, através do Gestor de Filial.
O Administrador-Delegado enviará a Candidatura seleccionada para o CEO
do Grupo Securitas AB até 30 de Janeiro, 2015.
Os Directores Executivos do Grupo Securitas AB serão responsáveis pela
decisão final da escolha dos Candidatos Vencedores.
Os Candidatos serão informados o mais tardar até 13 Fevereiro, 2015
sobre essa decisão. O período de benefício da Bolsa de Estudo terá lugar
entre Abril e Junho, 2015.
Para mais informações visite www.securitas.com/scholarship e leia acerca
das experiências de antigos Bolseiros.

Ficamos a aguardar a sua candidatura!

3

