
Oportunidade Profissional

Internship:

International Business Development

Representative

O Estonia Hub, empresa de missões e consultoria estratégica entre

Brasil e Estônia, busca um estagiário com perfil para atuar como

International Business Development Representative.

Sua missão é fomentar e trazer novos negócios em conjunto com nossa

equipe comercial e executiva.

Principais Atividades:

● Elaborar e executar estratégias de prospecção

● Identificar novas oportunidades de negócio

● Apoiar a condução do processo comercial em conjunto com as

lideranças da empresa

● Elaborar e apresentar propostas comerciais

● Realizar demonstrações de serviços

● Apoiar a realização de eventos e ações de geração de demanda com a

base de clientes



Exemplo de projeto / serviço Estonia Hub (vídeo):

Missão Virtual Startups Estonia

Missão Presencial unico na Estônia

Por quê Estônia?

A Estônia hoje é considerada a nação mais digital do planeta. Com 99%

dos serviços públicos digitais, mais de 1.000 startups (10 unicórnios –

entre eles Skype, Transferwise e Pipedrive) e um crescimento de renda

per capita de 275 vezes em 30 anos, o país tem atraído atenção mundial

– seja para abertura de empresas ou parcerias entre governos.

MIT Sloan Review Brasil – Estônia: O Novo Vale do Silício?

Revista Exame – A Hora e a Vez do Governo 4.0

Evento GovTech Connection – Estônia (Palestra Raphael Fassoni)

Rede Globo (Fantástico) – Matéria Estônia

Por quê Estônia Hub?

Desburocratizar, internacionalizar e digitalizar - resumidos na sigla

“DID”. O Estonia Hub nasce em 2019 com o “DID” como missão.

Nosso objetivo é replicar as melhores práticas do modelo de

transformação da Estônia no Brasil.

https://www.youtube.com/watch?v=D24j2A6l-ok&ab_channel=Est%C3%B4niaHub
https://drive.google.com/file/d/1NsJeB8wPXWHSa3Az5X-KNzaqpUnRsKQp/view?usp=sharing
https://mitsloanreview.com.br/post/estonia-o-novo-vale-do-silicio
https://exame.com/revista-exame/a-hora-e-vez-do-governo-4-0/
https://www.youtube.com/watch?v=k9PPEjEgZMI
https://www.youtube.com/watch?v=Ba_agAB8oek&ab_channel=%23NewsPassounaTV%3AO


Para isso, trabalhamos para promover as relações tecnológicas e

comerciais entre o Brasil e a Estônia nos setores público (e diferentes

esferas), privado e terceiro setor, por meio de diversas atividades -

como delegações, consultoria, conteúdos e eventos.

Acreditamos que o contato direto entre a Estônia e outros países serve

de ignição para novas ideias, projetos e sonhos, os quais, quando

materializados, contribuem para o desenvolvimento econômico e social

de seus cidadãos.

Apresentação Institucional – Estônia Hub

estoniahub.com.br

Seu perfil:

● Cursando penúltimo ou último ano de: Administração, Engenharia

(todas), Economia, Marketing, Relações Internacionais etc.

● Experiência na área comercial (desejável)

● Conhecimento de inglês avançado (desejável)

● Facilidade para comunicação

● Interesse por: tecnologia, relações internacionais, eventos

https://docs.google.com/presentation/d/1FjVTV2FicCVAxTUVsSoEzps9RiZNkkuDkVpwrAQw2rA/edit#slide=id.gc66c7be128_12_0
https://estoniahub.com.br/


O que oferecemos:

● Remuneração atrativa + comissionamento + bônus + premiações

● Acelerado desenvolvimento profissional

● Treinamento em vendas consultivas

● Autonomia e liderança para elaboração e execução de estratégias de

novos negócios

● Atuação direta com profissionais experientes em empresa

internacional de rápido crescimento

● Ganho de experiência nas áreas de consultoria, vendas e marketing

● Fazer parte de um time jovem, dinâmico e internacional

● Acesso à sólida e influente rede de contatos

Previsão de início: imediato

Local de trabalho: híbrido (remoto e presencial) - Brasil e com

possibilidade de atuar na Estônia após 1 ano

Interessado em se engajar com o país mais digital do planeta

e mudar o Brasil??

Envie seu CV ou perfil do LinkedIn urgente para nós! 

vagas@estoniahub.com.br


