Em expansão, Grupo DB1 abre novas vagas TECH
Grupo conta com 16 vagas para Analista de Requisitos, Analista de Suporte, Analista de
Testes, SR Data Analyst e Team Leader
Maringá – PR, abril de 2021 - O Grupo DB1, formado por empresas de tecnologia
brasileiras, com sede em Maringá - PR - Brasil e bases operacionais no Brasil, Argentina
e Estados Unidos, está em busca de profissionais de tecnologia para atuação em
modelo Home Office.
O grupo oferece 16 vagas para funções TECH de Analistas, sendo três para Analista de
Requisitos Pleno-Sênior, duas para Analistas de Suporte Pleno, seis para Analista de
Testes Pleno, uma para Senior Data Analyst e quatro para Team Leader Pleno/Sênior
Para o cargo de analista de requisitos pleno/sênior, o profissional trabalhará em
conjunto com o Product Owner, fazendo as descobertas das atividades macro,
levantamento dos requisitos, entrevista ao usuário, prototipação de telas, escrita de
estórias do usuário, planejamento de sprints, repasse ao time de desenvolvimento,
acompanhamento do desenvolvimento e validação da entrega.
Já para o cargo de analista de suporte, o profissional será responsável pelo
atendimento de chamados abertos por clientes e contato constante com os
marketplaces, parceiros e demais áreas da empresa. O principal desafio é prestar um
atendimento pró-ativo e resolutivo.
Na DB1 o(a) analista de testes é responsável por garantir a qualidade dos sistemas e
projetos desenvolvidos, caçar bugs, realizar o máximo de testes possíveis e aplicáveis
em cada situação, reportando os que precisam de correção. São diversas
oportunidades para atuar tanto em times de produto quando de projetos.
A vaga aberta para o cargo de Senior Data Analyst engloba as atividades de
desenvolvimento de modelos programáticos para automatizar o cálculo dos planos de
compensação, incluindo modelos de dados, programas e cálculos, o desenvolvimento
de testes de validação e o trabalho com parceiros internacionais espalhados na Ásia,
América do Norte, América Latina e Europa para reunir requisitos e objetivos de
negócios, bem como para fornecer e auditar resultados, entre outras funções.
E para o cargo de Team Leader Pleno/Sênior o profissional será responsável por criar
um ambiente inspirador, acolhedor e desafiados, fortalecendo uma comunicação
aberta e acessível, de acordo com a cultura da empresa, estabelecer uma visão clara
da jornada dos clientes com Product Manager, Product Owner e Gerentes de
Engenharia, engajar o time, gerenciar indicadores e disseminar o modelo ágil e lean,
entre outras responsabilidades.

O grupo tem conquistado inúmeros prêmios de gestão e inovação e figura há 11 anos
consecutivos entre as melhores empresas para se trabalhar pela GPTW (Great Place to
Work). Pelo segundo ano consecutivo, o Grupo DB1 também foi reconhecido pelo
Financial Times, um dos mais renomados jornais britânicos, como uma das 500
empresas que mais crescem nas Américas.
Com o lema “Sua luz move o universo DB1”, o Código de Cultura do grupo define os
pilares do modo de trabalhar e viver em sociedade. Faz parte da crença da empresa a
valorização das pessoas e a troca de conhecimentos para garantir a evolução e
melhoria contínua. Todos na organização trabalham com o propósito de transformar o
futuro e impactar a vida das pessoas e organizações por meio das soluções criadas pelo
grupo.
Além de um atraente pacote de benefícios, o Grupo oferece remuneração compatível
com o mercado, plano de saúde + VR/VA, plano de carreira, um ambiente com metas
desafiadoras e possibilita que o colaborador atue em projetos de grande porte.
As vagas, que aceitam inscrições de pessoas com deficiência (PCD), permitem
candidatos de todo o Brasil em modelo 100% Home Office.
As 7 empresas do Grupo também oferecem vagas para a área administrativa, com
destaque para as de Consultor Comercial para o Rio Grande do Sul, Consultor
Comercial para o Nordeste, Coordenador de Customer Success e Analista de Parcerias
Pleno, entre outras. Ao todo são 141 vagas abertas.
Para mais informações sobre
http://bit.ly/imprensa_vagasdb1.
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Sobre o Grupo DB1:
O Grupo DB1 é formado por empresas de tecnologia brasileiras, com sede em Maringá
- PR - Brasil e bases operacionais no Brasil (3), Argentina (1) e Estados Unidos (1). Tem
20 anos de experiência no mercado de tecnologia da informação e oferece software e
serviços de desenvolvimento para empresas (B2B). Sempre com posicionamento de
produtos e serviços “premium” e de alta qualidade as empresas do grupo são líderes
de mercado como ANYMARKET, Consignet, DB1 Global Software, DUCZ, Koncili, EIVE,
Predize e o robô Tinbot. O grupo tem conquistado inúmeros prêmios de gestão e
inovação e figura há 11 anos consecutivos entre as melhores empresas para se
trabalhar pela GPTW (Great Place to Work). O Grupo DB1 também foi reconhecido
pelo Financial Times, um dos mais renomados jornais britânicos, como uma das 500
empresas que mais crescem nas Américas. Com o lema “Sua luz move o universo
DB1”, e como parte do Código de Cultura do grupo, todos na organização trabalham

com o propósito de transformar o futuro e impactar a vida das pessoas e organizações
por meio das soluções criadas pelo grupo.
Mais informações: https://www.db1group.com/
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