ANYMARKET abre vagas para atuação no segmento de e-commerce com
salários de até R$ 25 mil
Hub de integrações de marketplaces, líder do mercado brasileiro de e-commerce, busca
31 profissionais para continuar expansão em ritmo acelerado
Maringá – PR, junho de 2021 – O ANYMARKET, plataforma de vendas em
marketplaces líder na América Latina, criada e desenvolvida pelo DB1 Group para
atender ao universo e-commerce, está com 31 vagas abertas para atuação nos
modelos presencial, híbrido e 100% home office.
Com o e-commerce no centro das atenções e as operações em marketplaces cada vez mais
consolidadas e em uma evolução sem precedentes, a busca por profissionais com experiência
na área segue em ritmo acelerado. A plataforma do ANYMARKET atendeu mais de 1 milhão de
pedidos por mês e transacionou R$ 4,6 bilhões só em 2020.
E para suprir essa demanda por profissionais, 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.
O ANYMARKET também está em busca de um novo Chief Technology Officer (CTO), o mais alto
cargo no segmento de tecnologia, cujo desafio será montar e executar o planejamento
estratégico da área de engenharia e produto, alinhado a visão de futuro da empresa. O
escolhido também será o porta-voz oficial sobre tecnologia, entre outras responsabilidades.

Todas as vagas aceitam inscrições de pessoas com deficiência (PCD), bem como
candidatos de todo o Brasil. No momento a empresa busca profissionais para os
seguintes cargos:
Desenvolvedor(a) Java Senior
Desenvolvedor(a) Java Pleno
Desenvolvedor(a) Java Junior
Analista de Testes Junior
Analista de Parcerias Junior
Team Leader Senior
Team Leader Pleno
Product Owner Pleno
Analista de CS Pleno
Analista de Implantação
Chief Technology
Quem se interessar em participar do processo seletivo terá a oportunidade de
trabalhar em uma empresa que faz parte do Grupo DB1, presente pelo 2º ano
consecutivo na lista das empresas que mais crescem nas Américas do Financial Times,

um dos mais conceituados diários de negócios e economia do mundo. O Grupo DB1 é
formado por empresas brasileiras de tecnologia com escritórios no Brasil, Argentina e
Estados Unidos, 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.
Para ver todas as vagas disponíveis no ANYMARJET, acesse http://bit.ly/vagasanymarket.
Sobre o ANYMARKET:
O ANYMARKET é uma plataforma de vendas em marketplaces, criada e desenvolvida pelo DB1
Group para atender ao universo de e-commerce. Possui mais de 1.500 clientes ativos entre
eles Electrolux, Netshoes, Levi’s, 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. O ANYMERKET apresenta números expressivos com o processamento de
mais de 13 milhões de pedidos nos últimos 12 meses. O ANYMARKET é uma solução que
conecta empresas a mais de 50 marketplaces como Amazon, Mercado Livre, Netshoes, Dafiti,
Via Varejo, B2W, Magazine Luiza, Carrefour, entre outros. A plataforma possui um diferencial
em relação ao mercado, com integração com marketplaces como Fastshop, Kabum, GPA e
Mobly.
Mais informações: https://anymarket.com.br/
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