
 

Vaga de estágio: Administração e logística. Para entrada em funções agora 

A timirim é uma marca brasileira de moda sustentável e ética de alta qualidade para bebês. A nossa proposta é a 

transparência e abertura de processos: desde a identificação dos agricultores de algodão orgânico até as embalagens 

zero resíduos, e sempre com uma identidade brasileira. Lançada em setembro de 2017, a marca está em fase de 

crescimento com excelentes retornos de público e de imprensa (Exame, Crescer, GQ, Bela Gil, Bel Coelho etc.). 

Vendemos através de três canais de distribuição: website (www.timirim.com.br), lojas multimarcas e eventos. Nosso 

foco é a informação ao público sobre os produtos, as etapas e as pessoas atrás das peças, de uma forma moderna e 

inovadora, inspirada por marcas americanas e europeias (sócias francesas). 

Recrutamos um estagiário para apoiar tanto a administração e vendas quanto a logística e marketing: 

- Conhecimento e interesse nos processos administrativos (elaboração de Notas fiscais, relatórios de vendas por 

canais, análises e avaliação) 

- Conhecimento do Excel, interesse no desenvolvimento de soluções CRM e e-commerce 

- Interesse no acompanhamento da logística de vendas (preparação dos produtos e materiais, dos pedidos, 

inventários e verificação das entradas e saídas) 

- Interesse e gosto de interagir com cliente para participar do SAC 

- Um bom relacionamento e desejo de comunicar com um público-alvo de 20 a 50 anos da classe A-B + 

- Espírito analítico e exigente 

- Interesse pelo setor da sustentabilidade e da maternidade e todos os problemas que o cercam. Um verdadeiro 

carinho pela marca 

- Interesse em participar ativamente da vida e do crescimento de uma start-up com proposito, com os desafios que 

isso implica 

 

Principais responsabilidades: 

➢ Ajudar a responsável comercial nos processos administrativos e logísticos relacionados aos três canais de venda. 

➢ Preparação e envio dos pedidos e-commerce. 

➢ Quando terminar a pandemia, participação aos eventos físicos da marca (vendas e divulgação). 

➢ Responsável pela identificação de parceiros (empresas ligadas aos nossos valores, influenciadores, sites, blogs, 

imprensa etc.). 

➢ Pesquisar as atualidades e novidades em relação aos nossos temas: sustentabilidade, orgânico, ética, 

maternidade, moda sustentável, zero lixo, mondo sem plástico, direitos humanos etc. 

➢ Participação na vida da empresa e ajuda em outros setores quando for necessário. 

Localização: São Paulo, Bairro Paraiso – perto do metro Brigadeiro 

Tempo: 5x6 horas por semana + se for, alguns dias de eventos nos fins de semana (a recuperar) 

Tipo de contrato: Estagiário 

Remuneração: 1200RS/mês + vale transporte 190R$ 

 

Candidatura: Mandar um CV condensado e formatado em 1 página A4 + uma carta de motivação + a resposta ao 

exercício seguinte: escrever um texto de 1000 palavras sobre temas e aprendizagens ligados ao universo da timirim. 

Candidatura fora desse padrão não será aceita. 

Contato: ninon@timirim.com 

mailto:ninon@timirim.com

