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A eGenius é um grupo de empreendedores apaixonados em desafiar o status quo por
meio da construção de empresas disruptivas que transformam o modo como as pessoas
se relacionam com tarefas do seu dia-a-dia. Algumas pessoas definem o que fazemos
como startup factory, outras de tech studio ou venture builder. A gente chama de “seguir
nosso sonho”! Diferente de incubadoras e aceleradoras, não temos programas de
aceleração: simplesmente identificamos oportunidades de mercado e, com nossos
próprios recursos, selecionamos parceiros para – juntos – definirmos modelos de negócio
e tirarmos projetos do papel, construindo uma nova startup (desde o desenvolvimento do
produto, recrutamento de talentos até o dia-a-dia da operação).

Atribuições Core
● Elaborar análises e KPIs para as áreas financeira, RH e jurídico;
● Atuar em conjunto aos gestores das áreas de negócio para desenhar e implementar
processos visando a geração automatizada e eficiente de relatórios;
● Ser responsável pela evolução, manutenção e integração dos dashboards gerados

Aspectos técnicos
● Alta capacidade analítica e paixão por números
● Capacidade de sintetizar conclusões de análises complexas
● Habilidade para representar análises em formato visual
● Desejável: Noções de programação (VBA, Python, C, Java, SQL e/ou ETL)

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
● Interesse em aprender sobre diversas áreas do negócio

Oferecemos:
●
●

Bolsa-auxílio compatível com o mercado + benefícios.

Espaço, estímulo e suporte para se desenvolver e crescer de forma meritocrática.

Interessados enviar currículo para o e-mail vagas@egenius.com.br
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