
 

Benefits Technician 

 

A Future Healthcare é uma empresa portuguesa com mais de 17 anos de existência e cuja 

missão consiste em proporcionar aos seus clientes acesso às melhores condições de saúde, vida 

e bem-estar. A operar no sector dos seguros de saúde, uma das suas características 

diferenciadoras tem sido a aposta no fator humano como motor para o sucesso. 

 É neste contexto que a Future Healthcare está à procura de um/a Benefits Technician, e que 

terá como principais responsabilidades: 

• Analisar ao detalhe os pedidos autorização; 

• Analisar contratualmente os processos clínicos – enquadramento dos mesmos nas 
Condições das Apólices; 

• Interagir com a Direção Clínica para pedir avaliação médica sobre pedidos; 

• Contactar os clientes e os prestadores sempre que exista necessidade de mais 
informações de suporte à tomada de decisão. 
 

Skills & Experiência: 

• Habilitações mínimas ao nível do 12º ano;  

• Elevada capacidade de trabalho e autonomia;  

• Metodologia e rigor; 

• Experiência em funções similares (obrigatório);  

• Conhecimentos ao nível da língua inglesa; 

• Conhecimentos de informática na ótica do utilizador. 
 

Porque é que esta é a oportunidade que procuras? 

• Integração numa equipa jovem e dinâmica, num sector de elevado crescimento e com 
múltiplos desafios; 

• Elevada autonomia e responsabilidade. A tua opinião será sempre importante e conta 
para a evolução da equipa e da empresa; 

• Escritório bem localizado, com boas condições, num ambiente descontraído, com trato 
próximo entre hierarquias e sem dress code formal; 

• Oportunidades de evolução de carreira; 
• Remuneração de acordo com a experiência profissional do candidato; 
• Inclusão numa empresa em forte expansão nacional e internacional. 

Temos ainda…. 

• Seguro de saúde; 
• Seguro internacional de doenças graves; 
• Eventos de convívio do grupo FH; 



 
• Atividades patrocinadas pelo grupo. 

Se reúne os requisitos, envie o seu CV atualizado para recursos.humanos@future-

healthcare.eu, com a referência GS092020 

Os dados pessoais recolhidos pela Future Healthcare destinam-se apenas ao 

recrutamento. 
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