
Obrigatório: Morar em Florianópolis ou região;
Experiência de 3 anos no financeiro;

Experiência com cobrança;
Experiência com Departamento Pessoal. 

Analista Financeiro Administrativo
Para esta vaga de Analista Financeiro/Administrativo, o que esperamos é que a pessoa lidere o setor e seja protagonista

no crescimento do mesmo.
 O setor administrativo financeiro envolve funções como: financeiro, administrativo, setor pessoal, compras, gestão de

eventos, cobrança, gestão de contratos e facilities - garantindo a organização da empresa e instalações necessárias para
o funcionamento da mesma.

 Além disso, queremos alguém que contribua com o crescimento do setor fazendo o planejamento financeiro e
orçamentário.

 Estamos procurando alguém que seja incansável por conhecimento técnico, mas também que esteja aberto a buscar
seu desenvolvimento pessoal.

 O motivo é simples: você trabalhará diretamente com os sócio-fundadores da empresa trazendo clareza dos números e
garantindo a rentabilidade da empresa por meio de planos de ação efetivos.

 Queremos também alguém que seja movido por desafios, não importa o tamanho dele, e que queira fazer parte de um
grande time. 

 Se você tem sede de desenvolvimento, gosta de feedbacks, é proativo, é confiável, tem visão de dono, se adapta às
diferentes situações e que desfruta da jornada tanto quanto do resultado final, queremos conhecer você!

 
 Requisitos:

 
Temos também alguns requisitos desejáveis, como experiência em startups, empresas de tecnologia, marketing digital e

afins. Experiência com criação de centro de custos, planejamento/orçamento financeiro, CAC e outros.
 

Motivo? Geralmente pessoas com experiência em empresas “tradicionais” têm a mentalidade mais tradicional e/ou
quadrada. Se você quer fazer a diferença, você será bem vindo(a).

 
Aqui na Codirect a parte técnica é importante sim porque o desafio é grande, mas queremos alguém que acredite nos

mesmos valores que nós e cresça conosco.
 

E aí? Topa o desafio?   
________________________ 

 
Contrato CLT

Trabalho Híbrido
R$ 3.500,00 + VT + R$400 VA + Variáveis por metas atingidas

Horário: 9h às 18h de 2ª a 6ª
 

Para os interessados, enviar o currículo para o seguinte email: rh.agenciamito@gmail.com
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Florianópolis/SC – 88050-001 Alteração de nomenclatura pela Portaria MEC nº 95, de 30 de janeiro de 2015
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Inside Sales / Vendedor / Venda Consultiva / Vendedor B2B
 

O papel do Inside Sales (vendedor) é contribuir com uma etapa fundamental desse sonho:
trazer os clientes certos para formar o Grupo do Bilhão.

Será que você é a pessoa certa?
Só aplique a esta vaga se você se identificar com os valores da Codirect e quiser entrar

para a história.
Acreditamos que as pessoas certas no lugar certo são mais felizes e contribuem mais, por

isso queremos trazer pessoas alinhadas com a nossa cultura e que acreditam nos
mesmos valores que nós.

Além disso, temos a honra de dizer que somos uma empresa certificada GPTW (Great
Place to Work), mas isso não significa que não vamos buscar, constantemente, o melhor

para nosso time. 
Queremos ter um Dream Team, e ter esse certificado é só o primeiro passo.

E aí? Topa o desafio?
Em tempo, se você é daqueles que quer perguntar para o entrevistador “qual o mínimo

que vou ganhar nessa vaga”, nem aplique.
A pergunta certa é: “quanto posso ganhar se bater todas as minhas metas?”

E já te antecipo: pagamos acima da média de mercado, e nossos melhores vendedores
podem confirmar isso.

 
Observação: Contrato PJ 

Salário: Fixo de R$2.500,00 + Auxílio alimentação de R$400,00 + Variável beem generosa
(que pode passar tranquilamente R$ 10.000,00)

Atenção: É necessário residir em Florianópolis/SC e região, pois majoritariamente a vaga é
presencial.

 
Para os interessados, enviar currículo para o seguinte email: milla.codirect@gmail.com
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VAGA CLT/EFETIVO
 Assistente de Planejamento e Controle Orçamentário I

 
 

Curso: Administração/Economia
Fase: a partir da 4° fase

Empresa/endereço: CSC Energia – Lauro Linhares, 2010 – Trindade /
Florianópolis 

Horário/carga horário semanal: turno de 8h, de segunda à sexta-
feira

Valor R$: 2.137,00
Benefícios: Assistência médica, Assistência odontológica, Vale-
transporte ou Combustível, Auxílio-educação, Participação nos

lucros, Previdência privada, Seguro de vida, Vale-refeição/
Alimentação.

 
Os candidatos interessados deverão enviar currículo para o e-mail:

recrutamento@cscenergia.com.br
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