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Consultor Júnior em Gestão da Mudança (Change Manag ement) 
 
Como parte do seu desenvolvimento, a equipa de Gestão da Mudança da ATLANSE recruta 
consultores juniores em Gestão da Mudança. A nossa prática de Gestão da Mudança apoia 
os nossos clientes na implementação dos seus projetos de transformação, principalmente 
no seu negócio core, organização, processos e ferramentas, e em particular na dimensão 
humana dessas transformações. 
 
Com o intuito de apoiar o desenvolvimento das nossas equipas dedicadas à gestão da 
mudança em sistemas de informação e projetos de transformação organizacional, estamos à 
procura de consultores juniores para expandir a nossa prática de Gestão da Mudança na 
ATLANSE trabalhando nos setores bancário, de seguros, energia e distribuição. 
 
A sua função  
O candidato trabalhará em transformações dentro de todo o âmbito do processo e 
implementação de gestão da mudança no contexto de projetos organizacionais e TI: 

• Contribuir para a definição da estratégia de gestão da mudança levando em 
consideração os diferentes aspetos e alavancas da gestão da mudança 

• Participar na implementação da gestão da mudança: avaliação e mensuração da 
resistência à mudança, análise de impactos (negócio, TI, organização, gestão), 
formação, comunicação interna e externa, gestão de partes interessadas, gestão de 
patrocinadores da mudança 

• Tomar em consideração as ações de mobilização das partes interessadas e 
desenvolvimento de competências dentro de um programa de transformação de TI 

• Implementar a gestão da mudança nas linhas de negócio 
• Assegurar a sustentabilidade da mudança dentro das organizações e garantir a 

adesão das populações em causa 
 

O seu perfil 
 

• Mestrado numa escola ou universidade prestigiada de negócios ou engenharia 
• Primeira experiência profissional em projetos de transformação organizacional ou 

relacionados com a implementação de sistemas de TI (ferramentas digitais / 
comércio eletrônico, pacotes de software, ERP, ...) 

• Desenvolvimento de competências de análise e audição, capacidade de antecipação 
rápida de questões complexas, ser criativo na procura de soluções 

• Dinâmico e com bom sentido de relacionamento, forte apetência pelo 
relacionalmente com clientes, missões de consultoria e trabalho em equipa 

• Mobilidade e fluência em Inglês 
 
 
A posição é baseada na região de Paris. 
 
 
 
 
 
 


