
 

 

STARTUP HIRING ! 

 

Vaga – Assistente de Vendas 

 

AcademiCV … 

Nós somos uma Plataforma baseada em nuvem, que conecta Instituições Educacionais aos Estudantes, de uma 

maneira descomplicada, interface simples, onde ambos podem interagir através de seus perfis. 

Você terá a oportunidade de trabalhar em um projeto e em uma equipe inovadores, que centraliza os 

processos e meios de comunicação com as Instituições. Imenso em uma dinâmica de startup que nos permite 

criar, testar, ajustar, aprender e melhorar todos os dias. Nossos dias são únicos. 

Estamos buscando alguém que se entusiasme com a nossa missão de empoderar a comunidade estudantil com 

as melhores oportunidade. 

Nosso Time de VENDAS e MARKETING ... 

O Time de Vendas e Marketing tem a missão de levar até os clientes tudo que as outras áreas estão criando e 

desenvolvendo na empresa. 

 Isso significa muito mais do que lucro, consiste em construir uma sólida relação com o estudante e ajudá-lo a 

atingir seus objetivos. As necessidades, objetivos e sonhos dos estudantes são nossas diretrizes para impulsionar 

nossas entregas. “O sucesso do nosso cliente é o nosso sucesso” – Marina Beneton, CEO e Fundadora. 

Nosso modelo de trabalho é o Inside Sales e nosso papel é de identificar oportunidades de negócio, as 

necessidades do cliente para lhe oferecer um dos nossos planos de serviços necessários para que ele atinja os 

seus objetivos. 

Sobre VOCÊ … 

Você tem mais de 3 anos de experiência profissional (em qualquer área) e confia em trabalhar de forma 

independente. Queremos que você cresça nessa posição, ajudando-nos a moldar o produto e orientando os 

estudantes brasileiros a encontrarem o curso dos seus sonhos (graduação, curso de verão, mestrado, doutorado 

etc.). Não estamos preocupados com sua formação educacional, mas estamos ansiosos para ver que você tem 

uma sólida compreensão das melhores práticas de sucesso do cliente, carisma e que você fica feliz em lidar com 

as pessoas. 

Fornecemos a você o pipeline de clientes a ser trabalhado, onde você usará todas as ferramentas remotas 

disponíveis para entrar em contato com o cliente (whatsapp / email / telefone / chamada de vídeo). Discussões 

baseadas em métricas e testes são comuns, para orientar e otimizar nossas estratégias e testar diferentes 

possibilidades para atrair novos clientes. 

Suas HABILIDADES e EXPERIÊNCIAS … 

• Fluente em Português (fala, escrita e leitura); 

• Vivenciado a experiência como Estudante Internacional em Portugal; 

• Excelente em Comunicação (fala, escrita e leitura); 

• Ser brasileira; 

• Automotivada; 

• Determinada; 

• Fluência nas ferramentas do Microsoft Office e Google Docs. 
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CONHECIMENTOS Desejáveis … 

• Experiência com Vendas e/ou Atendimento ao Cliente; 

• Habilidade para Negociação; 

• Controles baseados em KPIs e Métricas; 

• CRM (Hubspot ou similar). 

É bom se você já trabalhou: em uma startup ou com colegas de diferentes nacionalidades. O desejo de 

aprender, trabalhar duro e crescer junto com a empresa será valorizado. 

BENEFICIOS e CONDIÇÕES … 

• Onde: Porto, Portugal no Parque Tecnológico da Universidade do Porto (UPTEC); 

• Delivery: Presencial com um pouco de flexibilidade; 

□ Opção: Candidaturas para Trabalho Remoto serão aceitos para Freelance. 

• Modalidade: Full time;  

• Salário e Benefícios Competitivos, de acordo com sua experiência/delivery/modalidade/localização; 

• Oportunidade: de trabalhar em uma empresa global, em crescimento e em um time internacional. 

 

APPLY NOW ! 

Address to be in touch with us and share your CV: info@academicv.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


