Oportunidade para:

Data Science for Sales - BeeTech
#GoBee
Descrição da vaga:
A BeeTech quer mudar o mercado financeiro usando tecnologia. Nossa missão é
simplificar processos, aproximar distâncias e facilitar a relação de todas as pessoas
com a troca de moedas e transferências internacionais. Queremos encurtar as
distâncias entre o mundo e nossos clientes.
Buscamos profissionais atentos ao detalhe, com vontade de nos ajudar a crescer,
encontrar e solucionar problemas e de fazer parte de uma equipe muito ambiciosa
e determinada a criar e oferecer o melhor serviço de câmbio possível.
Estamos em busca de um estagiário de data science que não se contente apenas
com o que aprendeu na faculdade, mas que queira ir além e buscar maneiras
criativas de solucionar e identificar problemas por meio da análise de dados. Uma
pessoa que tenha visão do todo dos nossos processos internos e não tenha medo
de revolucioná-los, se for o caso. Acima de tudo, uma pessoa que goste de
trabalhar com dados e sempre esteja atrás de justificar e embasar suas sugestões
com eles.

Atribuições Core
● Elaborar análises complexas para a área comercial, como análise de funil de
conversão, avaliação da eficiência do time e comparação entre os diversos
segmentos abordados
● Trabalhar em conjunto com o gestor da área comercial, montando os
principais dashboards de vendas
● Ser responsável pela evolução e manutenção do Business Plan da área
● Identificar oportunidades de automação de rotinas e especificá-las para a
área de tecnologia
● Aplicar métodos de machine learning aprendidos durante o dia-a-dia de
trabalho

Aspectos técnicos
● Alta capacidade analítica e paixão por números
● Capacidade de sintetizar conclusões de análises complexas
● Habilidade para representar análises em formato visual
● Capacidade de fazer consultas em SQL
● Noções de programação (VBA, Python, C ou Java)
● Capacidade de identificar padrões em um grande volume de dados
● Noções de estatística

Perfil
● Capacidade para priorizar assuntos urgentes e tratá-los até sua resolução
● Maturidade para ouvir feedbacks construtivos e endereçá-los rapidamente
● Ter um alto nível de atenção aos detalhes
● Boa visão de processos eficientes
● Senso de dono do processo. Conseguir resolver problemas da melhor
maneira possível, sem impacto ao cliente ou empresa
● Capacidade de trabalhar com alta produtividade em um ambiente com
pressão

Curtiu?
Se você gostou da descrição acima, se identificou com o perfil da vaga e busca
desafios que te deem a oportunidade de crescer muito, e muito rápido, envie seu
currículo e um breve parágrafo contando o porquê você é o candidato ideal para a
vaga. Buscamos pessoas que não se conformam facilmente, que acreditam em
processos escaláveis e estejam confortáveis com um ambiente em que o
crescimento é completamente baseado na sua evolução no trabalho. Vem pra Bee!
#GoBee
Sugestão de assunto para o email:
Vaga: Estágio em Data Science - BeeTech | [nome do candidato]

Currículo para:
vagas@egenius.com.br

