Acreditamos
em si.
E você?
Bolsa Melker Schörling 2023
O conhecimento e a experiência das nossas pessoas são fundamentais. A Bolsa Melker Schörling oferece
aos nossos colaboradores a oportunidade de desenvolver conhecimento e experiência profissional num
ambiente internacional. A bolsa é oferecida, anualmente, a quatro funcionários da linha da frente que, de
forma consistente, fazem a diferença nos nossos clientes todos os dias.

Estabelecida em 1992, a Bolsa
Melker Schörling foi criada
quando Melker Schörling deixou
o seu cargo de Presidente e
CEO para ser Chairman do
Conselho de Administração.
O objetivo da bolsa é oferecer
oportunidades de formação
internacional dentro de uma
área/tema específicos num dos
países onde a Securitas opera.

QUEM PODE CANDIDATAR-SE
Colaboradores da vigilância que,
por meio de ações grandes e
pequenas, demonstram como
fazem a diferença nos nossos
clientes.
QUA LIFICAÇÃO
Para se candidatar a esta Bolsa
deverá preparar um breve texto a
descrever uma ocorrência em
que tenha contribuído para a
prevenção de perdas, estragos
ou outro tipo de incidente.

No texto deverá constar o que
aconteceu, quando, quem esteve
envolvido e porque considera ter
contribuído para tornar o mundo um
lugar mais seguro.
O candidato também deverá
descrever porque iria beneficiar
com uma experiência
internacional.

Por questões práticas, o
candidato deverá ser capaz
de comunicar em inglês.

Nós ajudamos
a tornar o
mundo um
lugar mais
Seguro.
CANDIDATURA
Deve ser feita uma candidatura em
inglês, com os seguintes
elementos:
• Nome, contacto e morada do
local de trabalho;
• Historial de emprego na
Securitas;
• Descrição de uma ocorrência em
que tenham sido evitados
prejuízos ou danos físicos a
terceiros. É importante
mencionar:
- O que aconteceu
- Quando
- Quem esteve envolvido
- Porque as suas ações foram
importantes
- Experiência com a língua
inglesa
• Área/tópico de estudo e o país
de preferência
• Como espera beneficiar da
experiência de estudo
internacional

ÁREA / TÓPICO DE ESTUDO
Os candidatos são convidados a
escolher os temas que achem que
lhes permitiria aprofundar o seu
conhecimento e expertise na área
da segurança e que lhes sejam
úteis, nos seus países de origem.

DURAÇÃO
O período de duração é
normalmente 3-5 dias, tempo de
viagem incluído, e depende da
natureza da área de estudo.
RESULTADOS
Após o regresso, o bolseiro deverá
reunir com a sua chefia para trocar
impressões, discutir ideias e
conceitos que poderão ser
aplicados no seu país de origem.
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 país do
bolseiro.
PROCESSO DE CANDIDATURA
Os candidatos deverão submeter
a sua candidatura junto do
respetivo superior hierárquico, até
15 de outubro, 2022. Estas serão
depois enviadas, a par com
recomendações, ao Country
President de cada país, até 31 de
outubro, 2022.

Cada Country President seleciona
uma candidatura e reencaminha-a,
com as recomendações finais, para
o CEO da Securitas (via
lena.hornsten@securitas.com)
até 7 de novembro, 2022.
Os membros do Board of
Directors da Securitas tomarão a
decisão final sobre quem será o
candidato escolhido, na reunião
do Board, em dezembro.

Os candidatos serão informados, o
mais tardar até ao final do ano, se
foram aceites ou não. As atividades
relacionadas com a bolsa ocorrerão
entre abril e junho.
Para informações sobre edições
anteriores da bolsa visite
https://www.securitas.com/
en/careers/melkerschorling
scholarship/
Aguardamos a sua candidatura!

