
Descrição da empresa:

A Unio Partners foi fundada por executivos oriundos dos mais renomados bancos de investimento globais, com
vasta experiência em fusões & aquisições e assessoria estratégica nos diversos setores da economia.

O entusiasmo da Unio consiste em criar relacionamentos de longo prazo com seus clientes e com todo o rol de
investidores. Para tal, oferecemos assessoria financeira, estratégica e negocial customizada e de alto valor
agregado em operações de fusões e aquisições, joint ventures, captação de recursos, capital raise, entre outras.
Os projetos contam com presença irrestrita dos sócios, promovendo melhores resultados em todos os desafios
estratégicos de nossos clientes, inclusive após as transações.

A Unio Partners acredita em um ambiente de trabalho colaborativo baseado em seus valores centrais de 
excelência, comprometimento, foco no cliente e independência.

Pré-requisitos:

• Conhecimentos básicos sobre mercado financeiro (especialmente investment banking)
• Conhecimentos básicos de contabilidade e finanças corporativas
• Alta capacidade analítica e de resolução de problemas
• Alta capacidade comunicativa e argumentativa (oral e escrita)
• Inglês fluente
• Proficiência em Pacote Office

Principais atribuições do cargo:

• Elaboração de pesquisas setoriais e realização de mapeamento de potenciais clientes
• Análise e processamento de demonstrativos financeiros
• Auxílio na modelagem financeira
• Elaboração de materiais de apresentação
• Preparação de relatórios semanais de pipeline
• Interação com clientes e fundos de investimento

Habilidades desejáveis:

• Perfil proativo e iniciativa
• Perfil colaborativo e trabalho em equipe
• Comprometimento e dedicação
• Foco em performance
• Alinhamento à cultura de dono

Unio Partners

Enviar currículo para: rh@uniopartners.com
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