Estágio em Operações
A Cobli é a nova forma de gerenciar a logística empresarial - Utilizamos IoT para levar a melhor experiência de uso possível ao
setor, conectando pessoas, veículos, produtos e serviços através da nossa plataforma web e mobile.
Somos uma empresa de alta performance com um time formado por renomadas universidades como Harvard, Columbia, ITA,
FGV, Insper e USP, que trazem expertises profissionais variadas como McKinsey, Bain, Morgan Stanley, Procter & Gamble e
investidas do grupo 3G. Estamos em crescimento acelerado: triplicamos o time no ano passado e a nossa projeção para 2018 é
duplica-lo; Ganhamos o reconhecimento da mídia e da Universidade de Harvard ao vencer o 1º lugar na competição Harvard New
Ventures, sendo a primeira empresa da América Latina a receber o prêmio. Buscamos pessoas tecnicamente excelentes, mas
também culturalmente engajadas que irão nos ajudar a escalar e desenvolver a cultura que acreditamos - Para nós, vir trabalhar
energizado ao lado de amigos e com autonomia é tão importante quanto quão bem você utiliza as suas ferramentas de trabalho.
Você terá a liberdade sobre seus horários e não acreditamos em microgerenciamento, em troca, esperamos alta performance e
responsabilidade.

A vaga possibilitará um grande desenvolvimento pessoal e profissional, uma vez que esta pessoa terá a responsabilidade de
desenvolver, acompanhar e aprimorar todos os processos na área operacional da empresa. Além disso, possibilitará a compreensão
profunda do mercado através de contato direto com o cliente.
Com o crescimento acelerado da Cobli, esta pessoa terá grande visibilidade, com contato direto aos diretores e presidência, além
da possibilidade de alavancagem profissional em um curto período de tempo.

Responsabilidades:

Requisitos:

• Configuração inicial dos dispositivos Cobli

• Estudante de cursos de Administração, Logística,

• Atualização de firmaware OTA

Engenharia ou cursos relacionados a área

• Acompanhar envio dos dispositivos para os clientes

• Conhecimento de Excel

• Relacionamento e supervisão das equipes técnicas de

• Boa desenvoltura com o cliente

instalação

• Boa comunicação oral e escrita

• Desenvolver processos de Logística Reversa

• Disposto(a) a errar e aprender com experiências passadas

• Análise e controle de estoque

• Perfil Analítico(a), buscando sempre comprovar ideias e

• Desenvolvimento de projeções para compra de equipamentos

suposições através de análises quantitativas

• Suporte ao cliente

• Busca sempre dar a sua opinião e insights em discussões

• Emissão e controle de notas fiscais

importantes

• Elaboração de novas métricas

• Proativo(a) e disposto(a) a aprender sobre assuntos fora

• Alinhamento com as áreas de marketing, vendas e finanças

de sua área de formação

Diferenciais:
• Conhecimento de programação (Python, VBA), inglês,
experiência com PowerBI e experiência com logística.

Se você busca colocar em prática tudo o que aprendeu e está disposto a se tornar
rapidamente um líder de sucesso, envie o seu CV para: thiago@cobli.co

