Já pensou em impactar o mercado de energia renovável do Brasil trabalhando na primeira Fintech do ramo?
A Solfácil é a primeira Fintech solar do Brasil e foi responsável pela primeira emissão de debêntures
garantidas pelo mercado de energia solar! Estamos com oportunidades para pessoas brilhantes que atuarão
em uma plataforma digital inovadora e escalável responsável pelo financiamento de projetos em energia
solar fotovoltaica ao redor do Brasil. O modelo de negócio é totalmente disruptivo e único no mercado.
Temos hoje ao menos 1 parceiro em cada estado do Brasil e, cada vez mais, estamos impactando
diretamente o crescimento do mercado.
Apesar do segmento registrar um crescimento médio de 320% ao ano, carece de uma linha de
financiamento adequada ao setor. Nossos números mostram tal necessidade. Temos pouco tempo de
mercado e já financiamos pouco mais de R$ 20 milhões ao mês. Nossa meta será a de financiar R$ 1 bilhão
em 2021 (~ 30.000 projetos).
Não é à toa que recebemos um “carimbo” de um dos fundos de venture capital mais importantes. A
Valor Capital Group que investiu em empresas como Gympass, Loft, Cargo X e Stone, agora liderou um
aporte no valor de 21 MM na Solfácil.(https://link.estadao.com.br/noticias/inovacao,startup-de-energia-

solar-solfacil-recebe-aporte-de-r-21-milhoes,70003371379?)
Estamos sempre inovando e criando produtos! Precisamos de pessoas que estejam dispostas a colocar
a “mão na massa” dentro do mundo das startups! Você nos ajuda a executar e estruturar os processos e
nós te entregamos desafios reais e muito aprendizado! Não são apenas nossas palavras, mas também as de
Jorge Paulo Lemann (https://exame.com/tecnologia/se-estivesse-me-formando-agora-iria-para-uma-

startup-diz-lemann/).
Nosso time de Risco precisa crescer! Procuramos alunos de Administração, Ciências Contábeis e
Engenharia.
Principais atribuições:
o Fazer consultas nos principais Bureaux de crédito
o Analisar clientes Pessoa Jurídica
o Questionar os processos existentes e propor novas soluções
Alguns pontos práticos:
o Remuneração: Modelo CLT: R$ 1500 de salário + R$ 600 de vale alimentação + plano de saúde.
o Horário de trabalho: A combinar (Horários flexíveis).
o Pré-requisito: Experiências anteriores com processos administrativos/financeiros, Excel
intermediário.

Interessados encaminhar CV até o dia 15/06 para: francisco.osterroht@solfacil.com.br

Obrigado!

