
 

PESSOAL
Nome
Rodrigo Cardoso

Endereço
R. São Luís, 4 
1600-141 Lisboa

Número de telefone
9630002121

Email
exemplos@cvmaker.pt

INTERESSES

Assuntos de comércio internacional,

Política, Trabalho voluntário

APTIDÕES
Apresentação

Comunicação

Organização

Colaboração

IDIOMAS
Português

Inglês

Francês

    

    

    

    

    

    

    

Curriculum Vitae

Graduado em Psicologia e Administração, consciente e ambicioso, com experiência em
Recursos Humanos. Elevada aptidão em apresentações num ambiente profissional. À procura
de um cargo de Assistente de RH que necessite de fortes aptidões interpessoais e oportunidade
de assumir elevados níveis de responsabilidade. Preferencialmente, à procura de um cargo
numa ONG ou empresa com consideráveis valores éticos.

Assistente de RH
McDonald's, Oeiras

Coordenou um inquérito de satisfação dos funcionários com o
objetivo de identificar áreas de descontentamento da equipa.
Deu suporte a vários membros da equipa na realização de
pesquisas, análise de dados e criação de recomendações a níveis
séniores.
A auto‑confiança incrementou como resultado da conquista de
áreas de responsabilidade próprias e através de apresentações a
membros de equipa séniores em diversas reuniões.
Auxiliou em tarefas administrativas gerais e lidou com assuntos
relacionados com a área de RH, incluindo folhas de pagamentos e
contratos laborais.
Desenvolveu um entendimento básico dos fundamentos do
Direito do Trabalho e da prática de RH.

Jan 2019 - Ago 2019

Assistente Coordenador (voluntário)
Remploy, Bristol

O maior empregador do Reino Unido de pessoas com deficiência
e apoio ao emprego sustentável.
Geriu a documentação para novos Voluntários, incluindo a
triagem de candidaturas para seleção e registo de detalhes de
contactos pessoais em base de dados, através de Microsoft
Access.
Aprendeu a comunicar de forma profissional, via e‑mail, telefone
e carta.

Jun 2018 - Dez 2018

Licenciatura
ISPA, Lisboa

Relações Industriais
Desenvolvimento Social e Pessoal
Dissertação

Set 2018 - Jul 2018

Referências disponíveis mediante solicitação.

PERFIL

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÕES

REFERÊNCIAS
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