
Posição: COORDENADOR DE NOVOS NEGÓCIOS 

 

 

Atividades: 

+ Modelagem financeira para avaliação de rentabilidade de investimentos e novos negócios 

+ Acompanhamento de indicadores e realização de relatórios da performance financeira de investimentos 

+ Realização de análises e estudos de mercado, incluindo criação e manutenção de bases de dados 

+ Elaboração de projeções, budgeting e desenvolvimento de planos de negócio 

+ Acompanhamento das propostas e negociação de novos investimentos  

+ Acompanhamento dos projetos em desenvolvimento junto às áreas de Arquitetura e Construção 

+ Participação em reuniões com clientes em diversos locais no Brasil 

+ Ampliação e manutenção de contatos para novas oportunidades de negócio 

+ Realização de apresentações para reuniões internas e outros eventos 

+ Visita à lojas e centros comerciais para análise e acompanhamento do mercado 

+ Participação em eventos da indústria e setores relacionados 

 

Conhecimentos e competências: 

+ Domínio do pacote MS Office, especialmente Excel e Power Point 

+ Perfil analítico, multitarefas e com excelente comunicação oral e escrita 

+ Sólido background financeiro com experiência em modelagem financeira, avaliação de investimentos, análise de 

DRE e indicadores de rentabilidade. Experiencia em processos de M&A é um adicional relevante  

+ Alto nível de organização, proatividade e senso de urgência  

+ Experiência mínima de 3 a 4 anos de trabalho 

+ Espanhol e inglês avançados 

 

Benefícios: 

+ Salário compatível com a posição e mercado 

+ Vale-refeição, plano de saúde, seguro dental, seguro de vida 

+ Convenio academia 

+ Vaga de estacionamento no prédio do escritório 

 

Outras informações: 

+ Horário de trabalho flexível com total 40 horas por semana e horário reduzido na sexta-feira 

+ Disponibilidade para viagens no Brasil e eventualmente no exterior 

+ Local de trabalho na Av. Luiz Carlos Berrini; 10 minutos a pé da estação de trem Vila Olímpia ou Berrini 

+ Começo de atividades imediato 

 

 

Interessados enviar CV atualizado ao email: 

expansao.planejamento@gmail.com 
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