
Pessoa Estagiária em Eventos
Marketing - São Paulo / SP

A Magnetis é uma fintech, gestora de investimentos digital que desde 2015 tem a missão de ajudar as
pessoas a investir no que importa. Recentemente levantamos 60 milhões de reais em investimentos que
está nos ajudando a crescer de forma acelerada.

Nosso time diverso e multidisciplinar é apaixonado por tecnologia e inovação. Somos guiados por dados,
comprometidos com alta performance e excelência, sempre colocando a missão de impactar
positivamente a vida financeira dos nossos clientes em primeiro lugar.

A Pessoa Estagiária em Eventos na Magnetis irá organizar e viabilizar a gestão de eventos online ou
presencial, sendo responsável por criar eventos de forma estratégica.

Cada evento produzido exige um planejamento minucioso, e cada detalhe deve receber a atenção
necessária para que tudo saia da melhor forma possível.

Você gosta de resolver os problemas das pessoas? Gosta de empreender? Ama o mercado de
investimentos?

Seu lugar pode ser na Magnetis!

Sua missão é ajudar o time a proporcionar uma experiência incrível para os nossos clientes, gerando
oportunidades de negócios para a empresa bater as metas de crescimento.

Para ter sucesso nesta função, você deve ter postura e mentalidade voltada a solucionar desafios de
forma simples e objetiva. Ao se deparar com problemas, esperamos que você identifique a causa raiz e
se comunique com pessoas em diferentes equipes para encontrar soluções rápidas. Você representará a
voz do cliente dentro da empresa, compartilhando sugestões dos clientes para todas as áreas de
negócio, ajudando a proporcionar uma experiência em investimentos cada vez melhor.

Resumo da descrição da função:

● Planejar e engajar eventos;
● Planejar eventos que conversem com diferentes tipos de público;
● Certificar e conferir tudo o que for necessário para um evento;
● Criar material de divulgação;
● Criterioso e olhar crítico sobre entregas e demandas;
● Fazer check list do que será entregue.

Estamos à procura de um pessoa que:

● Graduação prevista a partir de Dezembro de 2022 (graduação anterior a este período não serão
consideradas);

● Aulas em período noturno (aulas no período matutino e vespertino impossibilita a atuação);
● Cursando Comunicação, Marketing, Eventos, Administração, engenharias ou relações

internacionais;



● Experiência com Eventos Online será um grande diferencial, mas não é obrigatório;
● Experiência com organização, facilitação e produção de eventos e reuniões será um diferencial,

mas não é obrigatório;
● Possuir habilidades excepcionais de comunicação verbal, escrita, auditiva (em português e

inglês) e capacidade de criar relacionamento de confiança com rapidez;
● Ser autodidata, disciplinada e muito organizada;
● Ser facilmente adaptável, buscando ativamente por feedbacks, valorizando autonomia;
● Ser orientada por resultados, tendo mentalidade empreendedora.

Na Magnetis você terá a oportunidade de trabalhar em um ambiente diverso, flexível e inovador. Alguns
dos nossos benefícios são:

● Assistência médica e odontológica (sem coparticipação);
● Possibilidade de trabalho remoto;
● Vale-refeição/ Vale-alimentação;
● Vale-transporte/ Estacionamento;
● Gympass
● Oportunidade de ganhar Stock Option (participação na empresa);
● Possibilidade de investir na plataforma a partir de R$1 sem pagar pela taxa de serviço;
● Verba educacional para participação em cursos e eventos.

Para se candidatar, acesse:
https://jobs.kenoby.com/magnetis/job/pessoa-estagiaria-em-eventos/612fe3ca57672923c327c
b27?utm_source=website


