
 

Vaga Estagiário de Operações 

 

"Faca na Caveira", "Sangue nos Olhos", "Faca entre os Dentes", "Ponta  

Firme", "Apaixonado pelo que faz" 

Este é o perfil de quem trabalha na área mais embaçada da companhia. 

Se isso não se aplica a você, clique em "ver próxima vaga" 

 

Falando sobre a InfoPrice: 

Somos um time jovem, cheio de energia e propósito. Aliás, propósito este, que não é 

pouca coisa: Queremos revolucionar as interações de consumo no varejo, inundando-o 

com tecnologias completamente disruptivas. Demos o pontapé inicial em 2013, hoje 

atuamos com grandes varejistas em nosso portfólio. Naturalmente precisamos trazer 

mais gente boa para nos ajudar a realizar e sonhar cada vez mais alto 

 

 Formação desejada: 

 

Formação em Administração de Empresas, Economia, Relações Públicas, Engenharias 

 Cursando o penúltimo ou ultimo ano. 

 

 Descrição da vaga: 

- Fazer um pós-venda sensacional, construindo uma relação saudável e duradoura com 
os clientes de carteira de contas; 

- Ser o responsável por fazer a coisa acontecer: 

 Acompanhar a operação, entregar o combinado e sempre buscar superar 
expectativas; 

- Entender oportunidades de melhoria e interagir com as demais áreas da cia. para 
encontrar a melhor solução para os nossos clientes, 

- Utilizar a ferramenta Excel para análise de indicadores de performance; 

- Dominar o PowerPoint e montar apresentação de resultados e avaliação de nível de 
serviço; 

- Estruturar processos 

 

 

 



 

 Principais atribuições: 

-  Elaboração e automatização de relatórios  

- Garantir execução do serviço contratado, demandando as áreas de suporte da 

InfoPrice; 

- Ser a ponte entre o cliente e a InfoPrice: 

 Operacionalizando as demandas, encaminhando às áreas 

responsáveis. 

- Avaliação do nível de serviço; 

- Consolidar o extrato de coletas solicitadas; 

- Cruzar com o serviço realizado; 

- Analisar estrutura contratual e aplicar regras de penalidades, se aplicáveis; 

- Interagir com o cliente para ratificação da avaliação; 

- Prosseguir com processo de comunicação com o Financeiro InfoPrice para emissão de 

Nota Fiscal de Serviço; 

- Apresentar relatório de não-entregas e plano de ação para melhoria de performance da 

conta; 

- Indicar oportunidades de novos negócios para os clientes e Farming InfoPrice. 

- Mandar muito bem em Excel e VBA. 

 

 

 Carga horária: Estágio 30h semanais 

 Bolsa Auxílio: R$ 1250,00 

 Auxílio transporte: R$ 8,00/dia 

 

Interessados encaminhar o CV para: ana.silva@infoprice.co 
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