
Procuras um novo desafio? Um ambiente estimulante, uma carreira com progressão rápida? Queres
aprender e trabalhar numa multinacional?

🚀Queres…

- aprender sobre comunicação B2B, mergulhar num ambiente internacional?
- fazer parte do hipercrescimento da Welink e ser treinado nas melhores ferramentas do

mercado (Salesforce, Jira, Aircall…)
- crescer rapidamente e ganhar experiência na relação com clientes de várias áreas?

Estás no lugar certo !

Vamos apresentar-nos e falar sobre a nossa missão. Em poucas palavras, ajudamos as PME’s a
encontrar clientes através de marketing digital. Para tal construímos juntos a sua comunicação digital
e asseguramos o seu sucesso. É aí que tu entras: para continuar a conquistar o mundo, precisamos de
nos rodear do melhor!

A nossa receita secreta

A Welink é uma startup fundada em 2018. Conta com 32 plataformas de matchmaking em 8 países
europeus: Alemanha, França , Itália, Reino Unido, Bélgica, Espanha, Irlanda e Portugal. E acima de tudo,
são 200 Welinkers ! 200 pessoas que trabalham em conjunto para impulsionar a atividade das
pequenas empresas: agências de comunicação, arquitetos, advogados, contabilistas e profissionais da
construção.

Clica aqui para ver os nossos serviços.

Antecedentes atípicos, colegas entusiasmados, escritórios dinâmicos e ambiente jovem…. Bem vindo à
Welink.

Torna-te um SDR
Só será possível triunfar se tiveres boas capacidades sociais e telefónicas. Como parte do crescimento e
desenvolvimento do nosso negócio, vais utilizar como tool o CRM Salesforce, sendo responsável pela
qualificação de leads outbound:

- Pré-qualificação das leads outbound inseridas na base de dados utilizada
- Prospeção

https://www.we-link.com/portfolio/


Durante o dia: entrar em contacto com os potenciais clientes existentes nas nossas bases de dados
e qualificá-los, para depois serem encaminhados para a equipa de ISR.

Somos inspirados por uma cultura de desempenho e ambição. Queremos fazer o que muito poucas
empresas têm a coragem de fazer, queremos criar algo excepcional e causar impacto. A Welink
continua a ser uma startup com novos desafios todos os dias. Mais do que um simples trabalho, a tua
missão é uma verdadeira aventura, com foco no desenvolvimento pessoal orientado para a ambição e
a coragem.
Para nós, o reconhecimento pessoal é a nossa língua empresarial. A oportunidade de crescer
rapidamente e de trabalhar com uma equipa apaixonada que está preparada da melhor forma para te
receber, é o que nos motiva!

Estarás à altura deste desafio se :

- Acabaste o teu curso á pouco tempo?
- Não tens grande experiência laboral e pretendes aprender e desenvolver as tuas capacidades

comunicativas?
- Procuras um ambiente dinâmico e multicultural que te oferece a possibilidade de evoluir

rapidamente, num mercado em hipercrescimento
- És uma pessoa motivada, ambiciosa, perseverante?
- E depois, a tua arma secreta: pode ser uma habilidade louca, uma determinação sem precedentes,

uma inventividade desenfreada… Cada um tem a sua: encontra a tua connosco!

Se sentires que estás à altura do desafio, também podes beneficiar de algumas recompensas:

- Ter um trabalho que faz sentido, ser desafiado diariamente e ser capaz de evoluir rapidamente,
- Ter um papel importante no crescimento de uma empresa ambiciosa centrada na ambição e

audácia
- Juntar-te a uma equipa cosmopolita sempre positiva para atacar o mercado global

Detalhes e Vantagens
- Contrato: Estágio 3 meses com possibilidade de efetividade no final do contrato
- Localização: Lisboa, Rua Saraiva de Carvalho 1C 1250-240, Campo de Ourique
- Participação em eventos da empresa (team buildings, happy hours, etc…)
- Ambiente jovem e dinâmico
As etapas do processo de recrutamento

1. Uma quick call
2. Uma videochamada + um teste online
3. Uma entrevista com o Country Manager

Se tudo isto fizer sentido para ti, vamos adorar trabalhar contigo!
Link para a nossa página Linkedin: https://bit.ly/2ONOBGZ

Ok, parece-me bem! Como posso juntar-me à equipa?

Envia o teu CV para a.tigre@we-link.com0pº-unm

https://bit.ly/2ONOBGZ

