
  

 

VAGA PARA AUXILIAR DE RELACIONAMENTO: APOIO COMERCIAL  

O Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidades Social é uma organização não governamental sem fins 
lucrativos, cuja missão é mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus negócios de forma 
socialmente responsável, tornando-as parceiras na construção de uma sociedade sustentável e justa. 

 Valoriza e incentiva a diversidade, assumindo um forte compromisso com a inclusão social. 
 
Abre vaga para profissionais com experiência em relacionamento com o cliente e vendas para atuar 
como Auxiliar de Relacionamento em apoio comercial na venda de tíquetes de evento de grande porte.  
  
Os interessados devem enviar currículos para: oportunidades@ethos.org.br, colocar no assunto 
“RELACIONAMENTO” – até o dia 12/05/2019. 
 

  
 
Síntese   da posição: 

 Apoio comercial para vendas de tíquetes individuais para evento de grande porte: 
corporativo, individual, estudantil e organizações da sociedade civil. 

Atribuições da função: 

 Teleatendimento ativo; 

 Apresentação de proposta, preços e condições de pagamento; 

 Consulta e atualização de banco de dados; 

 Elaborar propostas e responder e-mails; 

 Acompanhamento das negociações; 

 Mapear novas oportunidades de contato e de disseminação do evento; 

 Apresentar relatórios das atividades sempre que solicitado; 

 Executar as demandas de acordo com as políticas e procedimentos da Instituição; 

 Orientar-se pelos princípios de transparência, ética e qualidade durante os contatos.  

Experiência e Conhecimentos esperados:  

 Cursando nível superior; 

 Experiência na área comercial, de preferência com foco em televendas e call center; 

 Conhecimento e domínio de metodologias de abordagem e venda; 

 Ter facilidade com softwares em ambiente digital; 
 Domínio da língua portuguesa para conversação e escrita; 

 Conhecimento e domínio de ferramentas do Office: word, excel e de uso da Internet. 

Características Desejadas: 

 
 Identificação com a missão do Instituto Ethos; 
 Compromisso com resultados; 
 Empatia para estabelecer relacionamento; 
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 Atuar com ética, iniciativa, responsabilidade, flexibilidade e comprometimento; 

 Capacidade de organização das atividades e de administração do tempo; 
 Bom relacionamento interpessoal; 
 Maturidade emocional; 
 Capacidade de trabalhar e administrar situações sob pressão. 

 

Características do cargo: 

 Contrato CLT por prazo determinado (maio a setembro); 
 Faixa de remuneração: R$ 2.160,00 
 Benefícios: VT; VR de R$ 31,00/dia; Seguro Saúde Porto Seguro e Seguro de Vida; 
 Período: 36 horas semanais de segunda à sexta; 
 Quantidade de vagas: 1 
 Local de trabalho: São Paulo – Capital – bairro: Consolação 

 Disponibilidade para início imediato. 

 

 


