PROCESSO SELETIVO 001/2021 – SELEÇÃO BROKERS BRAISCOMPANY
Broker (Intermediador Comercial)
Unidades (Sede/Filiais):

João Pessoa - PB
Recife - CE
Fortaleza - CE
Salvador - BA
São Paulo - SP

Carga horária:

40 horas semanais

Forma de contratação:

Contrato de Prestação de Serviços

Período de inscrições:

Indeterminado.

Descrição da oportunidade:
Se você tem perfil empreendedor,

network,

habilidades

em

negociações,

comunicação, tem paixão por mercado de criptomoedas e quer propagar nossa missão
de levar a informação para promover a liberdade financeira, venha fazer parte do nosso
time!

Missão do Broker Braiscompany: Apresentar de forma clara e objetiva o mercado
de criptomoedas e os serviços e produtos oferecidos pela Braiscompany, além de
proporcionar a melhor experiência possível ao cliente, com transparência e integridade
com foco na excelência do atendimento.

Competências

comportamentais:

Comunicação,

influência,

dominância,

proatividade, vontade de aprender, iniciativa, sede por crescimento e conhecimento.

Competências técnicas: Empreendedorismo, expertise em negociações, rapport em
vendas, orientação por resultados e atendimento de excelência ao cliente.
Requisitos:
Formação:
Ensino Superior em andamento.
Experiência profissional (Desejável):
Vendas/Negociações/Empreendedorismo.

Etapas da Seleção:
Inscrições online no site - Aba: Oportunidades, link: (https://braiscompany.com/);

1ª etapa: Inscrição através do formulário (vídeo e portfólio de apresentação);
2ª etapa: Análise e triagem dos perfis dentro das expectativas;
3ª etapa: Entrevista presencial (Gestores das unidades Braiscompany);
4ª etapa: Caso aprovado nas etapas anterires, serão 90 dias de treinamento e
avaliação com ajuda de custo conforme a região do local de trabalho;
•

Unidades: Campina Grande – PB / João Pessoa – PB (R$ 1.500,00);

•

Unidades: Recife - PE, Fortaleza - CE, Salvador – BA, e São Paulo (R$
2.000,00).

5ª etapa: Contratação, se selecionado.
Da Divulgação dos Resultados:
Os candidatos selecionados a cada etapa serão informados através do e-mail
cadastrado na inscrição e/ou telefone celular.
A convocação para preenchimento das vagas será realizada através de e-mail enviado
pelo: gestaodetalentos@braiscompany.com.br e/ou por telefone celular.
Serão realizadas no máximo 3 tentativas de ligação telefônica e 3 dias para retorno
através do e-mail.
Observações:
Remuneração: Comissão.

Outras informações, através do e-mail: gestaodetalentos@braiscompany.com.br
Campina Grande - PB, 24 de agosto de 2021.

Presidente do Conselho Administrativo Braiscompany
Fabricia Farias Campos

