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As pessoas que 
executam um 
bom trabalho 
merecem um 
bom apoio.
Na Flipdish, apoiamos a nossa equipa através de um 
pacote de benefícios em constante evolução, para 
que possam realizar o melhor trabalho das suas 
vidas. Esta é uma breve descrição dos benefícios 
atualmente oferecidos. 



Trabalho remoto
Não precisa de estar no escritório para causar 
impacto. Independentemente do nível de 
experiência, os elementos da nossa equipa 
são capazes de trabalhar onde for melhor 
para eles, seja em casa ou num escritório. 
O trabalho flexível está no centro de tudo 
o que fazemos; temos Certificação Flexa e até 
oferecemos trabalho integralmente remoto, 
horário laboral flexível ou reduzido. 

Aprendizagem 
e desenvolvimento 
de liderança
Os Flipdishers são naturalmente curiosos, 
por isso não é de admirar que apoiemos 
a aprendizagem contínua em toda a nossa 
organização, incluindo bolsas de estudo, 
licenças para estudo e um programa 
de aprendizagem e desenvolvimento. 
Ajudamos as pessoas na promoção para 
diretores e ajudamos os diretores a crescer 
enquanto formam equipas de excelência.

Equidade e bónus
Os salários competitivos são apenas o início. 
É oferecida equidade na empresa a todos os 
Flipdishers, para que todos possam partilhar 
o nosso sucesso. Também oferecemos um 
esquema de bónus para toda a empresa. 
Os funcionários elegíveis irão receber um 
bónus de 10% desde que atinjamos os nossos 
objetivos de receitas anuais.

Alguns dos nossos benefícios podem variar consoante o 
país onde trabalha. Caso tenha dúvidas sobre benefícios 
específicos ou benefícios por país, pode contactar-nos 
através do endereço people@flipdish.com

Férias anuais
•  Pacotes base de férias anuais em todos os 
mercados (por ex.; 19 dias nos EUA, 25 dias 
na IRL/RU) mais dias de folga:

•  Dias de descanso globais (um em março, 
um em abril)

•  Baixa por doença 

• Período sabático pago após 5 anos de serviço

• Licença familiar melhorada

Encontros no local
•  Temos escritórios (onde pode levar animais 
de estimação!!) por todo o mundo (Dublin, 
Londres, Paris, Nova Iorque) se for essa a sua 
vontade. Pode ir com a frequência que 
quiser.

•  Criamos uma cultura de equipa através de 
encontros ocasionais nas nossas instalações: 
dias em que a sua única tarefa é socializar 
e criar laços com a sua equipa (pense: 
andar de kart, pintar, fazer caminhadas).

Saúde e bem-estar
•  Pacotes de cuidados de saúde privados para 
mercados específicos

•  Esquemas de bicicleta para o trabalho
•  Assistência em poupanças reforma 
consoante o mercado
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