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Empresa

A Apogest é uma empresa especializada no apoio à gestão.
Fruto da consolidada experiência dos seus promotores, a iniciativa de criação da
Apogest pretende ir ao encontro das necessidades da economia real das empresas.

Missão

A Apogest pretende:
apoiar os seus Clientes nas diversas actividades relacionadas com a gestão das
empresas, capacitando-os para as tomadas de decisão que sustentam o crescimento e
o desenvolvimento estrutural dos negócios.
apoiar os seus Clientes na fiscalização e controlo dos interesses e participações
que possam deter nas mais diversas áreas de negócio.
apoiar os seus Clientes na criação de empresas, parcerias e nos processos de
internacionalização.

Valores

O nosso projecto alicerça-se naturalmente em 6 eixos fundamentais que revelam no

essencial a nossa atitude e maneira de estar.

Equipa

A equipa da Apogest é constituída por quadros com diversificadas e consolidadas
experiências no mercado angolano e reforçada por técnicos devidamente habilitados
para o nível de envolvimento que cada projecto exige.

Serviços

Assessoria de gestão

Pretendemos ser o "braço direito" do empresário e do gestor, libertando-os das
tarefas rotineiras, e criando condições para que a equipa de gestão se possa
concentrar sobre a análise dos dados, fundamentais para a tomada de decisão da qual
depende a evolução sustentada do negócio.

Formação

Prestamos formação de acordo com as reais necessidades dos Clientes.
Apoio à internacionalização

Identificamos oportunidades e estimulamos a construção de parcerias e modelos de

negócio.

Gestão Administrativa de Recursos Humanos

Com

o recurso às mais actuais ferramentas de gestão, garantimos a gestão dos
recursos humanos dos nossos Clientes.

Carreiras

A nossa aposta incide claramente sobre a qualificação de quadros nacionais. Nesse

sentido, estamos naturalmente receptivos a candidaturas de elementos com
disponibilidade total para aprender e crescer, tendo como base de aprendizagem os
valores que enunciamos: competência, credibilidade, transparência, qualidade,
confidencialidade e rigor.

Personalidades pro-activas serão bem-vindas.
Assim, caso te sintas motivado, poderás enviar o CV, devidamente acompanhado de
fotografia e carta de apresentação para o endereço:geral@apogest.com.

Contactos
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Contacte-nos!

