Estágio em Business Intelligence
Todo dia que chegamos ao GuiaBolso não queremos apenas trabalhar. Queremos fazer coisas
fantásticas, sensacionais e que inspirem outras pessoas. Mais do que isso, nós queremos
contribuir positivamente para o Brasil. Queremos que todas pessoas que usem o GuiaBolso
façam boas escolhas financeiras. Você irá aprimorar uma das estruturas core da nossa
empresa, garantindo que à cada um de nossos usuários, esteja sendo oferecida a oferta de
empréstimo que vai dar o start para que ele realmente comece a ver a diferença em suas
finanças. Aqui você será desafiado, aprenderá e se divertirá.
Curioso sobre as atividades a serem desenvolvidas?
Propor e priorizar melhorias para a área de Vendas, considerando o impacto delas nos
produtos e no resultado.
Construir relatórios das métricas, fazer o acompanhamento. Solucionar problemas, sendo
capaz de transformar dados em insights claros e acionáveis
O que é esperado desse novo Guia?
Cursando ensino superior em Engenharia, Economia, Estatística, Matemática
Tenha vontade de aprender linguagens de análise de dados (SQL)
Tenha uma capacidade analítica e de solução de problemas forte
Tenha tino de negócios apurado, saiba priorizar as ações
Domine Excel.
Goste de autonomia, trabalhe de forma organizada, dê visibilidade de suas atividades à
liderança
Possua habilidade de desenvolver seu trabalho de forma colaborativa e envolva pessoas de
diferentes competências para fazer acontecer
Tenha paixão por tecnologia e aspire melhorar a vida financeira do brasileiro
O que fazem? Como vivem? O que comem os guias?
Toda sexta-feira temos a “Green Friday”, um momento de descontração para conhecermos os
novos “Guias” e nos atualizarmos sobre as principais movimentações da semana. Uma vez por
mês temos a “Blue Tuesday”, um momento em que tomamos café da manhã juntos e
conversamos sobre temas diversos (diversidade na empresa, o dia a dia dos “gringos” no
GuiaBolso, entre outros).
Benefícios de um Guia
Vale-refeição ou Alimentação, Vale-transporte, Plano de saúde, Gympass, Seguro de Vida
Onde ficamos
Pinheiros
Eai, gostou? Nos mande o seu currículo.
sejaumguia@guiabolso.com.br

