BOLSA DE ESTUDO
MELKER SCHÖRLING 2019
O conhecimento e a experiência dos
nossos Colaboradores são fundamentais.
A Bolsa de Estudo Melker Schörling
oferece aos nossos Colaboradores
Vigilantes a oportunidade de
desenvolverem novas aptidões em
contexto internacional. Esta Bolsa de
Estudo é oferecida anualmente a quatro
Vigilantes que tenham feito a diferença no
local onde trabalham.
Estabelecida em 1992, a Bolsa de Estudo
Melker Schörling foi criada quando Melker
Schörling deixou o cargo de Presidente e CEO
da Securitas, tornando-se Presidente do
Conselho de Administração. Esta Bolsa de
Estudo possibilita formação internacional numa
determinada área e num dos Paises onde a
Securitas opera.

QUEM SE PODERÁ CANDIDATAR
Podem candidatar-se a esta Bolsa os
Vigilantes da Securitas que, pelo seu
desempenho, tenham feito a diferença
junto dos Clientes da Securitas onde
trabalham.
QUALIFICAÇÃO
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
aconteceu, quem esteve envolvido e
porque considera ter tido um papel
importante na ocorrência.
O candidato também deverá descrever
porque iria beneficiar com a experiência
internacional. Por questões práticas,
deverá saber falar a língua do país
escolhido para estudar.

DURAÇÃO
O período de duração da bolsa é de 3 a 5
dias, dias de viagem incluídos, dependendo
da natureza da área de estudo.

RESULTADOS
Após o regresso, o bolseiro deverá reunir-se
com a sua chefia para trocar impressões,
discutir ideias e conceitos que poderão ser
aplicados no seu país de origem.

CUSTOS

CANDIDATURA

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 Pais do Bolseiro.

Deve ser feita uma candidatura em
inglês, com os seguintes elementos:

PROCESSO DE CANDIDATURA

•
•
•

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 acções foram
importantes

•
•
•

Experiência na língua selecionada
Área/tópico de estudo e país escolhido
De que forma beneficiará desta
experiência internacional

ÁREA / TÓPICO DE ESTUDO
Os candidatos são convidados a escolher
as áreas, dentro da área da segurança
privada, que gostariam de aprofundar e
cujos conhecimentos lhes sejam úteis
quando regressarem ao seu local de
trabalho de origem.

Os candidatos devem entregar as suas
candidaturas ao seu superior hierárquico
até 3 de Dezembro. A candidatura e as
respectivas recomendações devem ser
enviadas ao Administrador-Delegado,
até dia 10 de Dezembro.
O Administrador-Delegado irá
selecionar uma candidatura para ser
enviada ao CEO da Securitas
juntamento com algumas
recomendações finais (via
linda.hagen@securitas.com) até ao dia
17 de Dezembro de 2018.
Os Directores Executivos do Grupo Securitas
irão escolher os candidatos à bolsa, na
primeira reunião executiva do ano.
Os candidatos serão informados até dia 11
de Fevereiro 2019 se foram ou não
seleccionados. As actividades relacionadas
com a bolsa terão lugar entre Abril e Junho.

Para mais informações visite
www.securitas.com/scholarship.
Aguardamos a sua candidatura!

PROCESSO DE CANDIDATURA
Prazo de candidatura:
03 de Dezembro, 2018

Candidaturas enviadas por cada chefia
ao Administrador-Delegado:
10 Dezembro, 2018

Escolha da Candidatura por parte
de cada País, enviada para CEO do Grupo:
17 Dezembro, 2018

Os Candidatos selecionados serão informados
até ao dia :
11 Fevereiro, 2019

Período de benefício da Bolsa:
Abril – Junho 2019

