
Estágio - Operações e Controles Internos

A VAGA Queremos alguém para assumir parte das atividades operacionais, de
controles internos e das rotinas administrativas da empresa. O volume de
tarefas não é grande, mas a diversidade, sim. As rotinas estão bem organizadas
e documentadas, tentamos trabalhar de maneira bastante eficiente. Todo seu
tempo livre será alocado melhorando nossos sistemas e rotinas ou estudando
assuntos de interesse da empresa (no início, sobretudo regulação, tem que
gostar um pouco de Direito, mas depois pode ser qualquer assunto pertinente).
Procuramos alguém que goste de tecnologia. Todo mundo na empresa
programa, se você continuar na empresa, será esperado que você adquira
algumas noções. A única área em que você não vai participar é na gestão do
fundo (então se você tem interesse em trabalhar em gestão em algum
momento, essa vaga não é pra você). Fora isso, você vai conhecer de fora a fora
como uma gestora funciona.

A EMPRESA Gestora quantitativa com um ano e meio de operação. Somos uma
empresa pequena, com todas as vantagens e desvantagens disso. Temos um
perfil e um histórico diferente do da maioria das gestoras. Se você se vê como
outsider, possivelmente vai se identificar com a gente. Você vai trabalhar com os
donos e conhecer bem o negócio de gestão. Gostamos de discutir ideias, de
ensinar e de quem gosta de aprender. Somos muito transparentes e exigentes,
mantendo a boa educação. Trabalhamos bastante, mas sem achar bonito ter
que virar noite fazendo trabalhos improdutivos.

REQUISITOS Cursando Ciências Contábeis, Administração, Economia,
Engenharias ou áreas relacionadas, preferencialmente no período noturno.

Experiência prévia especificamente no setor financeiro não é um pré-requisito:
toda experiência conta.

INFORMAÇÕES Carga horária: 6 horas (30h semanais), mas desde que você
entregue o trabalho combinado e esteja interessado no que faz, no dia-a-dia
importa pouco. No momento, estamos trabalhando 100% remoto (home office).
Bolsa auxílio compatível com o mercado.

Interessados, candidatar-se através do link:
recrutamento.planaltocapital.com.br

https://recrutamento.planaltocapital.com.br/

