A Job? Or a lifetime
experience?
We don’t just build working
relationships — we grow pure affinity.

A tua carreira é uma referência e nós
queremos fazer parte dela.
Durante o teu percurso na Affinity trabalharemos
sempre no sentido de contribuir para a tua
satisfação, realização e crescimento pessoal e
profissional.
O nosso grande objetivo é que, independentemente
do tempo que passes connosco, esta seja sempre
uma parte positiva, marcante e construtiva da tua
vida e da tua carreira.
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we
grow
Are you ready
for
A Lifetime Experience?
pure affinity
#ALifetimeExperience é a maneira
como fazemos as coisas.
Acreditamos que pessoas felizes fazem empresas de sucesso.
Além de uma proposta financeira aliciante que integra ainda
subsídio de alimentação em cartão, seguro de saúde e
prémios de desempenho, a Affinity trabalha no sentido de te
garantir:

Oportunidades
profissionais de
excelência

Plano de carreira
ajustado às tuas
ambições e sonhos

Vantagens
junto de Parceiros

Formação
& Certificações

Affinity Perks
Extravaganza

Eventos
& Convívios
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we
are
united
With Affinity...
by affinity.
#testimonials

“A Affinity permitiu-me combinar os
meus conhecimentos, desejo de

“Através da Affinity consegui
encontrar o projeto que reúne todos
os desafios profissionais que
procurava. Nesta empresa, tenho o
apoio de profissionais motivados e
pessoas apaixonadas que me
inspiram a fazer melhor todos os dias.
Obrigada, Affinity! ”

Joana Sousa

Functional Analyst

trabalhar na minha área de residência
e experiência profissional com os
requisitos do cliente para executar
um projeto de Nearshoring de uma ”
forma muito precisa e rápida,

“A Affinity acompanhou-me sempre,

levando à sua execução bem

teve em conta os meus objetivos e

sucedida e à satisfação de todos os

proporcionou-me todas as condições

intervenientes. Além disso,

para que eu pudesse evoluir a nível

permite-me trabalhar com um grupo

pessoal/profissional através de

de pessoas de alto desempenho,

formações e de novos desafios. ”

talentosos e motivados, o que
também me motiva todos os dias.

Rute Guerreito
.NET Developer

Pedro Esteves

Outsystems Developer

“Entrei na Affinity com o intuito de
“A Affinity abriu-me a porta numa
altura em que uma mudança de
projeto fazia todo o sentido para mim
dando-me total acompanhamento
nessa transição. Ajudou-me sobre
tudo a sair da minha zona de
conforto e a evoluir a nível
pessoal/profissional. ”

Telmo Frazão

B2B Service Operations

Lisboa | Porto | Óbidos

aprender e desafiar-me diariamente e
deparei-me com uma comunidade
que procura o melhor para os seus
profissionais com um espírito de
entreajuda e procura de satisfação
de objetivos de cada um
disponibilizando diversas formações,
eventos e meios de apoio para cada
membro Affinity. ”

Carlos Sequeira
Python Developer
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great
technology
is
Why are we different?
all
about good relations.
+135

7

3

Clientes
ativos

Anos de
experiência

Escritórios em
Portugal

Mobilidade geográfica
e de projetos

Acompanhamento
de carreira

Tech development
Center
@Affinity Lisbon Office

Projetos
internacionais

Nearshore
Scandinavia, Benelux, France

happy
people
make
#AConnectingExperience
successful
companies.
Envia-nos o teu CV para:

De formações, a benefícios, a prémios tentamos sempre
oferecer-te o melhor. E nada melhor do que trabalhar

scouting@affinity.pt

com amigos ou colegas que tanto gostámos de
trabalhar…
Partilha os contactos ou o Linked In do teu amigo e deixa

Ou consulta todas as nossas
ofertas em:

o resto connosco: o teu amigo vem viver a sua
#lifetimeexperience e tu também ganhas.
Temos 500€ para ti caso ainda não sejas nosso

affinity.pt/careers

colaborador e 1000€ quando já trabalhas connosco.

O resultado? Win-win-win. Está no nosso ADN.
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Join the experience!

Should we
get started?
www.affinity.pt
#alifetimeexperience

In case you
need to find us.
Lisboa

Porto

Óbidos

Av. 5 de Outubro
125, 1º Piso
1050-052 Lisboa

Rua de Camões
N.º 111, 3º piso
4000-144 Porto

Parque Tecnológico
de Óbidos 1.40, Rua da
Criatividade N.º 216, Óbidos

+351 213 160 443

+351 221 201 331

+351 213 160 443
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