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📥
Estágio de Renovação de 
Contas
Sobre a Company Hero
A plataforma Company Hero nasceu para ajudar empresas a migrarem seus 
negócios do modelo analógico para o virtual, com mais de 5 mil clientes de 20 
estados do Brasil.

Apostamos em tecnologia e contratação 100% online, fácil, sem orçamentos nem 
burocracia. A empresa oferece abertura de CNPJ, endereços fiscais e comerciais 
virtuais nas principais regiões do país, atendimento telefônico, caixa postal, 
conta bancária digital, salas de reunião e outros serviços que descomplicam os 
primeiros passos de um negócio. Nativa brasileira, a Company Hero se 
internacionalizará em 2021, a fim de ajudar empresas de todo mundo a se 
digitalizarem.

Faça parte de uma Startup remote first que 
cresceu 300% em 2 anos
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Toda a equipe está trabalhando 100% remota, com processos e plataformas 
para home office;

Férias flexíveis;

Aporte mensal da Company Hero em uma conta de investimento individual 
para você ter Previdência Privada sem taxas;

Trabalhe com um time motivado, jovem e internacional (bom para seu inglês, 
alemão, espanhol ou húngaro rsrs);

Cultura de feedback 360º para desenvolvimento pessoal e sucesso 
profissional;

Ajudamos pequenas e médias empresas de todos os segmentos a crescer. 
Respire inovação e gestão de negócios todos os dias;

Bônus mensal por metas e desempenho;

Happy Hour online com a equipe toda sexta-feira às 17h.

Você terá como desafios...
Manter o relacionamento com nossos clientes

Apoiar na expansão da gama produtos dos clientes

Gerar boletos de cobrança

Apoiar na geração de receita da empresa

Apoiar na cobrança inicial de clientes inadimplentes

Fazer o follow up constante com clientes

Requisitos
Cursando faculdade de Administração ou áreas afins

1 ano de experiência na área administrativa;

Desenvoltura com e-mails, ligações e pessoalmente;

Domínio da comunicação verbal e escrita;
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Proatividade e organização;

Curiosidade e vontade de aprender;

Foco na satisfação dos clientes.

Diferenciais
Ter trabalhado na área administrativa;

Conhecimento intermediário de Excel;

Ter experiência trabalhando em uma startup;

Já ter usado CRM

https://app.pipefy.com/public/form/cgsTDxSo?embedded=true

https://app.pipefy.com/public/form/cgsTDxSo?embedded=true

