
Junte-se à nossa equipe AF!

Estamos em busca de novos talentos para fazer parte do nosso time. Precisamos de pessoas que acreditem
que a educação e a cultura são capazes de transformar vidas.

Componente de uma rede mundial, cada AF é gerida localmente como organização autônoma sem fins
lucrativos. Este ano celebramos os 77 anos da nossa história em Curitiba e nosso maior propósito é: Ensinar a
língua francesa e promover a diversidade cultural.

Agora que já conhece um pouco sobre nós, saiba mais sobre nossa vaga de trabalho.

A vaga é para aumentar o time comercial, que hoje é formado por 5 pessoas. Se você gosta de desafios, de
trabalhar com vendas e metas, e tem afinidade com a cultura francesa e francófona, esta é a sua oportunidade.

Suas Responsabilidades serão:

● Contribuir com a equipe na captação de novos alunos;
● Apoiar e Realizar o atendimento virtual e presencial para os interessados e alunos;
● Organizar os processos de qualificação e descrição detalhada das necessidade do lead;
● Prever e realizar ações para nutrir os leads;
● Estudar, pesquisar e levantar informações sobre prospects;

Requisitos e experiência desejadas:

● Experiência com vendas, preferência em escolas de idiomas;
● Superior cursando;
● Disponibilidade para trabalhar Centro ou Alto da XV;
● Português oral e escrito fluente;
● E as Habilidades:
● Familiaridade com sistemas de Informação: Ex: CRM; Sistema de Gestão Educacional; Pacote Office e

Drive;
● Facilidades de trabalhar com vendas e metas;
● Possuir uma comunicação clara e objetiva com foco em resultados;
● Benefícios que oferecemos:
● Salário e Bonificações;
● Bolsa de Estudos de Francês 100%;
● Plano de Saúde;
● VR e VT;
● Contrato Efetivo - CLT;

Se você se animou, venha fazer parte dessa ALIANÇA! Conheça os nossos conteúdos nos canais Facebook,
Instagram e Youtube. Envie seu CV e Carta de Motivação para o e-mail: administracao@afcuritiba.com.br




