ANYMARKET abre 10 vagas de trabalho
A plataforma de integração com marketplaces busca profissionais na Argentina, em
Maringá e no modelo home office
Maringá – PR, maio de 2020 – Considerado o hub dos grandes players, o ANYMARKET,
uma das maiores plataformas de vendas em marketplaces da América Latina para
atender ao universo e-commerce, parte do Grupo DB1, empresas brasileiras de
tecnologia com escritórios no Brasil, Argentina e Estados Unidos, inicia a preparação
para o segundo semestre de 2020 com o anúncio de 10 vagas abertas.
São cinco vagas disponíveis no modelo home office, uma para Buenos Aires, cidade na
qual a empresa abriu recentemente um novo escritório e outras quatro para sua sede
inicial em Maringá para os níveis júnior e pleno. A maioria dos cargos disponíveis é para
o setor de Suporte e Implantação, mas também com oportunidades para a área
Comercial e de Desenvolvimento.
Os novos postos de trabalho se somam à boa notícia de novos clientes como C&C, Clima
Rio, Celtronics, Estrela 10 e mais, que ainda estão por vir neste ano.
Confira as vagas disponíveis:
•
•
•
•
•
•
•
•

Analista de Implantação Júnior (2 vagas)
Analista de Implantação Pleno (1 vaga)
Analista de Suporte Júnior (1 vaga)
Analista de Suporte Pleno (1 vaga)
Analista de Pré-Vendas Pleno (1 vaga)
Desenvolvedor Java Pleno (2 vagas)
Analista de Preventas Pleno (para atuação em Buenos Aires) (1 vaga)
Analista de Customer Success Pleno (1 vaga)

Quem se interessar em participar do processo seletivo terá a oportunidade de trabalhar
em uma empresa que se preocupa com o crescimento de seus colaboradores e
desenvolve em conjunto com o profissional um plano de carreira, focado no
acompanhamento contínuo e checkpoints constantes.
O ANYMARKET oferece remuneração compatível com o mercado, pacote atraente de
benefícios, um ambiente com metas desafiadoras, possibilita que o colaborador atue
em projetos de grande porte e ainda pode contar com a ajuda da empresa para colocar
em prática projetos inovadores.

Além disso, o Grupo DB1 está há 10 anos consecutivos entre as melhores empresas
para se trabalhar pelo ranking da GPTW (Great Place to Work), em 2019 foi classificado
em 2º lugar na categoria "Tecnologia e Computação" entre as 150 melhores empresas
para você trabalhar no Brasil, de acordo com pesquisa realizada pela Você S/A, e no
Índice de Qualidade do Ambiente de Trabalho (IQTA), avaliado pela mesma revista,
obteve a maior pontuação da história da empresa, 89.2, ficando à frente de grandes
multinacionais.
Para
mais
informações
sobre
acesse: https://vagasdb1.recruiterbox.com/.
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Sobre o ANYMARKET:
O ANYMARKET é uma plataforma de vendas em marketplaces, criada e desenvolvida pelo DB1
Group para atender ao universo e-commerce. Possui mais de 1.500 clientes ativos entre eles
Electrolux, Netshoes, Levi’s, Reserva, Livraria Cultura, Saraiva, Technos, Lacoste, Pneustore,
Marabraz, Angeloni, Acer entre outras. Considerado o hub dos grandes players, a plataforma
atende empresas com venda on-line que precisam de uma operação simples, ágil e centralizada
para atuar em marketplaces, processando mais 2 bilhões de transações. O ANYMARKET é uma
solução que conecta empresas a mais de 30 marketplaces como Amazon, Mercado Livre,
Netshoes, Dafiti, Via Varejo, B2W, Magazine Luiza, Carrefour, entre outros.
Mais informações: https://anymarket.com.br/
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