
VAGA: SDR (ANALISTA JÚNIOR) 
 
JÁ OUVIU FALAR NA GEEKIE? 
A Geekie é uma empresa jovem e ambiciosa, movida pelo sonho de transformar a 
educação do Brasil por meio da tecnologia. Nossa missão é oferecer aprendizado 
personalizado para todos, e nosso trabalho já impactou milhares de estudantes quando 
fomos a principal plataforma do programa "A Hora do Enem". Hoje, continuamos 
impactando alunos e alunas permitindo que eles e elas de fato aprendam! Buscamos 
pessoas com iniciativa, que queiram crescer com a empresa e se identifiquem com a 
nosso estilo, cultura e foco em alta performance. 
  
O QUE É IMPORTANTE PARA SER UM GEEKIE? 

 Gostar de educação e querer transformar a vida das pessoas 
 Saber que todo mundo pode brilhar dentro da empresa 
 Ter growth mindset, ou seja, não ter medo de errar e aprender rápido com os 

erros 
 Topar fazer o máximo para mantermos nosso alto rendimento e evolução 

constante como profissionais e, acima de tudo, como pessoas 
 Entrar nesse jogo para ganhar! Ter sangue nos olhos e gostar de ser cada vez 

mais desafiado pela equipe e por si mesmo(a) 
 
SOBRE A VAGA 
Quer crescer profissionalmente em um ambiente dinâmico, inovador e que ao mesmo 
tempo foca em transformar a educação do Brasil? A Geekie está em busca de 
profissionais para compor o time comercial, sobretudo a gestão dos leads para nossa 
prospecção.  

O SDR (Sales Development Representative) trabalhará com o time comercial. Seu papel 
será lidar diretamente com a prospecção de negócios, estratégias de abordagem, 
apresentação e desenvolvimento de oportunidades qualificadas para os Key Accounts. 

SUAS RESPONSABILIDADES 

 Buscar constantemente por conexões em escolas e contatos nos mercados-alvo 
da Geekie 

 Definir estratégias para entrar em contato com as escolas 
 Atualização de dados no sistema CRM da companhia 
 Trabalhar continuamente com o nosso time comercial para identificar pontos de 

melhoria 
 Comprometer-se com a entrega de oportunidades reais e qualificadas para o 

time comercial 
 Não ter medo de desafios! Enfrentá-los e superá-los para pedir mais 

REQUISITOS 

 Formação superior completa em Administração, Comércio Exterior, Economia, 
Publicidade e Propaganda e afins. 

 Disponibilidade para atuação em São Paulo (Moema) 



 Excelente comunicação escrita e verbal 
 Atenção aos detalhes 
 Cara de pau e persistência para prospectar nossos futuros parceiros 
 Inglês - nice to have 

 

BENEFÍCIOS 

 Vale-transporte 
 Vale-refeição 
 Seguro de vida 
 Assistência Médica 
 Assistência Odontológica 
 Horário Flexível (40 horas semanais) 
 Salão de jogos 

 

Interessados podem enviar CV no e-mail clara.venturelli@geekie.com.br 


