
 

 
 
 
VAGA: SDR Inteligência de Mercado 
Nº de vagas: 01 
 
Você quer a oportunidade de trabalhar em uma área dinâmica, onde o aprendizado é uma 
constante? Tem comprometimento, gosta de desafios e tem foco em resultados? Se você 
tem perfil analítico, organização é seu nome do meio, quer uma carreira com ampla 
oportunidade de evolução, essa oportunidade no time comercial da Konica é feita para você! 

O estagiário irá desempenhar todas as funções atreladas à análise de dados e geração de 
listas para o comercial. Dentre elas temos: 

• Geração de listas qualificadas para prospecção; 
• Utilização e gestão de ferramentas de automação de geração de listas; 
• Formulação de discurso estratégico em conjunto com o time comercial; 
• Acompanhamento dos indicadores e estruturação de relatórios 

estratégicos; 
• Análise de concorrentes; 
• Análise de mercado. 

Queremos alguém: 

• Orientado por metas; 
• Com ótima organização e atenção à detalhes; 
• Perfil analítico; 
• Com facilidade de aprendizado. 

O que pode chamar atenção da nossa equipe: 

• Se já tem experiência na busca de leads para mercados B2B você sai na 
frente :) 

• Já ter trabalhado com ferramentas como Snov.io, Sales Navigator, Skrapp.io 
e FindThatLead. 

 

 
 

 

 
E-mail para envio do currículo: rh.healthcare@konicaminolta.com 

 

Cursos preferenciais:  

Administração de Empresas, Engenharias, Gestão Comercial / Gestão de Vendas, 
Ciências Econômicas, Comércio Exterior, Relações Internacionais, Jornalismo, Marketing, 
Publicidade e Propaganda. 
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VAGA: SDR Prospecção  
Nº de vagas: 04 
 

 
Você quer a oportunidade de trabalhar em uma área dinâmica, onde o aprendizado é uma 
constante? Tem comprometimento, gosta de desafios e tem foco em resultados? Se você 
tem facilidade para aprender, organização é seu nome do meio, quer uma carreira com 
ampla oportunidade de evolução, essa oportunidade no time comercial da Konica é feita 
para você! 

O estagiário irá desempenhar funções atreladas à prospecção de novos clientes, tais como: 

• Elaboração e envio de emails estratégicos para conversão de oportunidades 
de vendas; 

• Realização de calls estratégicas para conversão de oportunidades de 
vendas; 

• Estudo de possíveis clientes para formulação de discurso comercial junto 
com a gerência; 

• Gestão de indicadores relacionados à interação com o cliente. 

  
Queremos alguém: 

• Orientado para resultados; 
• Com ótima comunicação escrita e oral (não é só se comunicar bem, 

precisamos de alguém com objetividade e capacidade de gerar conexão com 
nossos possíveis clientes); 

• Que aprende muito rápido e não tem medo de errar! 

O que pode chamar atenção da nossa equipe: 

• Se já tem experiência na prospecção em mercado B2B você sai na frente :) 
• Já ter trabalhado com ferramenta de sales engagement (Reev); 
• Já ter atuado no mercado de saúde. 

 
 

 

 

 

 

 

Cursos preferenciais:  

Administração de Empresas, Engenharias, Gestão Comercial / Gestão de Vendas, 
Ciências Econômicas, Comércio Exterior, Relações Internacionais, Jornalismo, Marketing, 
Publicidade e Propaganda. 
 


