
 
 

VAGA: Trainee - Time de Operações (Serviços) 
 
O GoApp.pet está expandindo a sua comunidade global de apaixonados por animais e, por              
isso, estamos procurando pessoas apaixonadas e energéticas para se juntarem ao nosso time.             
Nossa prioridade é a felicidade e satisfação dos nossos usuários. Buscamos pessoas            
dinâmicas com atitude de dono (take ownership!) e que consigam entregar resultados para             
virarmos a melhor plataforma pet do mundo. 
 
Nosso objetivo é tornar o GoApp.pet uma marca "top of mind" dentro dos nossos mercados               
target, o que será mensurado pelo nosso número total de usuários ativos por mês e pelo                
engajamento dentro da nossa comunidade. 
 
Sobre o GoApp.pet 
➔ Problema: Comprar produtos e serviços pet é inconveniente e ineficiente. 
➔ Solução: o GoApp.pet é a primeira comunidade global de apaixonados por animais            

integrada com um marketplace pet-cêntrico. Usamos inteligência artificial para oferecer a           
solução ideal para cada usuário de acordo com seu tipo de animal.  

➔ Missão: Facilitar a vida de donos de pet e proporcionar qualidade de vida para os animais. 
➔ Compromisso: Continuar a construir a melhor plataforma pet do mundo. 
➔ Mercado: Mais de 110 bilhões de dólares são gastos anualmente em produtos e serviços              

para animais de estimação nos Estados Unidos, Europa e Brasil. O mercado pet mundial              
cresce pelo menos 5% ao ano, independentemente de outros fatores econômicos. 

➔ Tração: Milhares de usuários registrados em mais de 30 países.  
➔ Na mídia: Confira um pouco sobre a nossa trajetória em Yahoo Finance, Exame, Sociable,              

Deutsche Startups, Projeto Draft e Startse. 
➔ Time: Composto por alumni de Harvard, LBS, Georgetown, PUC-Rio, vários          

empreendimentos, um buyout e um oceano atravessado em prol da pesquisa da cura do              
câncer. 

 
Investidor e acelerador: 360Lab (Graz, Austria, escolhido dentre mais de 1000 startups.            
Confira nossa participação no evento xCite e um pouco mais do GoApp pelos nossos              
fundadores). 
 
First things first: se você ama animais, visite nosso website e baixe o nosso app (App Store e                  
Google Play), caso ainda não o tenha feito. 
 

https://br.financas.yahoo.com/noticias/goapp-servicos-pet-090000197.html
https://exame.abril.com.br/negocios/releases/goapp-pet-primeiro-mercado-voltado-para-animais-de-estimacao-se-muda-para-a-austria/
https://sociable.co/business/360-lab-startups-accelerator/
https://www.deutsche-startups.de/2019/04/15/hier-werden-startups-zu-global-playern/
https://projetodraft.com/o-goapp-pet-permite-aos-usuarios-localizarem-animais-perdidos-ou-disponiveis-para-adocao/
https://www.startse.com/noticia/startups/63533/goapp-pet-pets
https://www.360-lab.com/
https://www.youtube.com/watch?v=rmCmyoe2GYY&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=7MLnvr-9Qms
https://goapp.pet/
https://itunes.apple.com/br/app/goapp-pet/id1436497546?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=pet.goapp


O que é fundamental: que você aprenda um pouco sobre nós e nossa cultura lendo               
nossas 30 diretrizes culturais. 
 
O GoApp.pet orgulha-se em ser um ambiente de trabalho com iguais oportunidades para todos.              
Temos nosso compromisso com iguais condições de contrato e de trabalho           
independentemente de raça, cor, religião, nacionalidade, orientação sexual, gênero, idade,          
estado civil, deficiência etc. 
 
Qual é o seu papel:  

● Auxiliar na condução das operações de serviços pet (prestadores de serviço do            
aplicativo que trabalham dentro da plataforma GoApp), incluindo a execução de projetos            
de forma autônoma, orçamento e escopo combinados, com alcance de OKRs e reporte             
dos status para as partes apropriadas; 

● Contribuir em ações externas com foco em engajamento; 
● Coordenar o relacionamento com clientes e a satisfação da nossa base de usuários,             

promovendo a comunicação, colaboração e melhorias contínuas da nossa plataforma          
perante as demandas dos nossos usuários (Customer Success e Customer Support); 

● Auxiliar na busca de novos prestadores de serviço pet chave para regiões específicas; 
● Ajudar na criação de treinamentos e onboarding para prestadores de serviço pet e             

outras partes estratégicas junto ao time de Operações; 
● Trabalhar de acordo com as metodologias ágeis; 
● Propagar e implementar os nossos valores dentro do Time de Operações para garantir             

alinhamento cultural interno. 
 
Experiência e requisitos: 

● Morar na cidade de São Paulo; 
● Fluência em inglês e português (comunicação escrita e verbal); 
● Capacidade de aprender rápido e trabalhar de forma independente. 

 
O que oferecemos: 

● A chance de trabalhar com um time apaixonado e energético na resolução de desafios              
incríveis; 

● A chance de causar impacto na indústria pet e ajudar a aumentar a qualidade de vida                
dos animais; 

● Salário/bolsa competitivo e benefícios; 
● Dinamismo, flexibilidade e ambiente de trabalho divertido de start-up com um time            

altamente talentoso. 
 
Quer fazer parte do nosso time? Envie o seu currículo para caroline@goapp.pet. 
 

https://drive.google.com/file/d/16tbnxVjYlLG3zzd4nf1g7kFnrz4hYB3n/view?usp=sharing

