
 

Oportunidade para :OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO 

Empresa do Ramo Assessoria de Venda de Crédito Consignado 

Em Caraguatatuba/ SP - 25 vagas 

 

Atividades: Realizar ligações a clientes ou empresas, com o objetivo de divulgar a marca e vender as 

soluções em crédito consignado garantindo assim a satisfação do cliente. Atuar na emissão de propostas e 

dos contratos, efetivando a contratação do serviço oferecido. 

Requisitos: Ensino Médio completo. Desejável Ensino Superior completo ou cursando. Conhecimento 

básico pacote Office Microsoft. Conhecimento em técnicas de vendas e negociação. Disponibilidade de 

horário. 

Regime de contratação CLT / Remuneração: Salário R$ 1.215,00  + comissão + VR + VT 

 

Oportunidade para : BACK OFFICE DE CALL CENTER 

Empresa do Ramo Assessoria de Venda de Crédito Consignado 

Em Caraguatatuba/ SP - 06 vagas 

 

Atividades: Realizar ligações a clientes ou empresas, com o objetivo de divulgar a marca e vender as 

soluções em crédito consignado garantindo assim a satisfação do cliente. Atuar na emissão de propostas e 

dos contratos, efetivando a contratação do serviço oferecido. 

Ensino Médio completo. Desejável Ensino Superior completo ou cursando. Conhecimento básico pacote 

Office Microsoft. Conhecimento em técnicas de vendas e negociação. Disponibilidade de horário. 

 

Regime de contratação CLT / Remuneração: Salário R$ 1.215,00 + VR + VT 

 

Oportunidade para : SUPERVISOR DE CALL CENTER 

Empresa do Ramo Assessoria de Venda de Crédito Consignado 

Em Caraguatatuba/ SP - 01 vaga 

Atividades: Acompanhar diariamente as métricas de operação em venda e gestão da operação; Gerenciar 

equipe de operadores com foco na retenção e desenvolvimento dos colaboradores n o conhecimento na 

área de atendimento, vendas e gestão operacional. Emitir relatórios para a diretoria. 

 

Requisitos: Ensino Superior completo. nas áreas administração, gestão de projetos, ou áreas correlatas 

com tecnologia; Experiência com supervisão e gestão de equipes de CALL CENTER, Conhecimento de 

sistemas de operação em CALL CENTER, ferramentas de gestão e Pacote Office. 

 

Regime de contratação CLT / Remuneração: Salário à combinar + comissão + VR +VT 

 

Envie currículo para cvnurturerh@gmail.com 

mailto:cvnurturerh@gmail.com

