Analista Comercial Pleno – Aquisição
A Amcham Brasil é uma associação com mais de 100 anos de existência que vem contribuindo decisivamente para a
história econômica e empresarial do Brasil. Uma instituição centenária em constante renovação com o propósito de
sempre melhorar o ambiente de negócios no Brasil!
Estamos buscando um profissional para compor nosso time de Aquisição com importante atuação no
desenvolvimento do setor privado da região, que trabalha para estimular o relacionamento empresarial e criar
oportunidades de negócios, integrando empresários e executivos de diversas áreas de atuação através de trocas de
experiências e de melhores práticas.
Para ser um ‘Chamber’, é preciso ter garra e vontade de crescer construindo um futuro promissor para a sociedade
brasileira.
E aí, topa trabalhar com a gente?
Perfil que buscamos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jovens em busca de desenvolvimento pessoal e profissional;
Pessoas que trabalham bem em ambiente competitivo;
Que possuem paixão pelo desafio;
Que não tenham medo de assumir grandes responsabilidades;
Que tenham comprometimento com o trabalho e atingimento de metas;
Interesse em carreira no meio privado;
Experiência prévia na área;
Inglês desejável;
Graduação concluída ou cursando último ano;
Formação voltada para as áreas de administração, economia, relações internacionais,
publicidade ou marketing.

Principais atribuições
•
•
•
•
•
•
•
•

Prospectar no mercado empresas com perfil para serem associadas;
Elaboração estratégica dos argumentos de vendas, por meio da identificação de sinergias entre
estas empresas e a Amcham;
Realizar reuniões com os principais executivos das empresas apresentando as oportunidades de
negócios identificadas;
Negociar fatores referentes a entrada de novos associados;
Mapeamento de novas áreas e executivos da empresa para participação nas atividades e
relacionamento com a Amcham;
Identificação e comunicação de oportunidades e demandas;
Participação em Campanha de Vendas;
Gestão de Metas e Resultados Financeiros.

Benefícios:
•
•
•
•
•
•
•

Vale-transporte;
Vale-refeição;
Seguro de vida em grupo;
Assistência odontológica;
Assistência médica.

Enviar currículo para o e-mail selecao@amchambrasil.com.br
Assunto: Vaga Amcham São Paulo.

