
 

Estágio em Sales Development 

DESCRIÇÃO DA VAGA 

Quer fazer parte do nosso time de Vendas? 

 

O que esperamos de um(a) Vittano(a)? 👊👊 

 

● Que coloque a mão na massa, seja guerreiro(a) e trabalhe com muita energia e 

agilidade. 

● Que não fique satisfeito(a) com o bom e busque sempre o excelente! 

● Seja muito gente boa e open minded ;) 

● Não importa a idade! Esperamos um perfil jovem e que seja um(a) teamplayer.  

● Que queira empreender com a gente e embarcar na missão de mudar a saúde do Brasil.  

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES 

O  dia  a  dia  do(a)  estagiário(a)  em  Sales  Development:  

  

● Interação  com  as  operadoras/seguradoras  do  mercado;  

● Fará  prospecção  de  novos  negócios;   

● Desenvolvimento  e  melhorias  em  planilhas;   

● Entrará  em  contato  com  clientes  que  foram  impactados  por  nosso  conteúdo  de 

marketing;  

● Apresentação  de  produtos  e  benefícios  que  temos  a  disposição  para  os  clientes;   

● Gestão  de  funil  de  vendas,  acompanhar  os  resultados e identificar melhorias;  

● Construção,  envio  e  gerenciamento  de  propostas  a  clientes;   

● Atualizar  e  compreender  ferramentas  de  CRM  e  vendas  (Sales  Force,  Portal  da  

 Corretora,  Web  Conference  etc);   

● Apoiará o crescimento da companhia através de ideias inovadoras, muita performance e 

resultados  agressivos.   

 

*Localidade da vaga: São Paulo. 



**Dada as contínuas medidas de saúde e segurança tomadas devido ao COVID-19, o estágio 

será realizado remotamente até a reabertura do escritório. 

REQUISITOS E QUALIFICAÇÕES 

Como  requisitos  básicos,  você  deve:  

  

● Estar  cursando  Ensino  Superior  em:  Administração,  Economia,  Engenharias  e  

 correlatos.  

● Ter  interesse  por  vendas.   

 

Algumas  competências  esperadas:  

  

● Comunicação  verbal  e  escrita  clara  e  objetiva;  

● Proatividade;  

● Ser  orientado(a)  a  resultados;  

● Ser  competitivo(a)  e  ter  vontade  de  aprender  muito.  

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Ah!  Sobre  os  nossos  diferenciais!   

  

● Assistência  médica  com  uma  equipe  de  telemedicina  24/7  

● Cartão benefício Flash 

● Vale  transporte  

● Plano odontológico 

● Seguro  de  vida  

● Ambiente  sem  aquela  burocracia  de  hierarquia  tradicional  e  um  local  de  trabalho  

 descontraído!   

● Fazer  parte  de  um  time  de  altíssimo  nível.  

● Ter  a  oportunidade  de  impactar  a  saúde  de  milhões  de  brasileiros.  

● E  o  potencial  de  crescimento  aqui  dentro  é  imenso!  

  

Todas  as  aplicações  de  vagas  na  Vitta  são  consideradas  sem  distinção  de  gênero,  

orientação sexual,  etnia,  cultura,  origem,  religião,  deficiência,  idade  etc.  Seja  muito  

bem-vindx  à  Vitta  👊  

VEM PRA VITTA 👊👊 

Somos um time de pessoas que sonha grande, com muita energia e foco para alcançar nossos 

objetivos. Temos um chamado! Se você quer ter um impacto significativo na saúde do Brasil e 

ao mesmo tempo aprender muito e fazer parte de um time de altíssimo nível, queremos te 

conhecer! 

 

Para se aplicar à vaga, acesse: 

https://boards.greenhouse.io/vitta/jobs/4196116003 

https://boards.greenhouse.io/vitta/jobs/4196116003

