
Lianlian Pay Brasil Pagamentos Eletrônicos Ltda

Analista Financeiro e Operações (Pleno/Sênior) (Híbrido)

● Sobre nós:

Somos uma Fintech muito bem capitalizada que desenvolve iniciativas na área de pagamento doméstico
e cross-border. Estamos com diversos projetos interessantes e crescendo nosso time. Valorizamos
autonomia e impacto. Estamos ansiosos para transformar radicalmente a experiência de pagamentos
através de soluções inovadoras, simples e transparentes. Buscamos pessoas para ajudar a crescer
conosco e participar ativamente da expansão da empresa. Nosso principal acionista é a Lianlian Pay
China, uma das maiores empresas de serviços de pagamentos móveis na China.

● O que buscamos

Buscamos um Analista Financeiro e de Operações para nos apoiar na condução e  na estruturação de
nossas operações financeiras. Junte-se a uma equipe que trabalha com autonomia e responsabilidade.

● Sobre você e sobre a posição:

Como Analista Financeiro e de Operações você será responsável por criar e controlar as rotinas diárias
de conciliação de transações e conduzir melhorias nos processos financeiros. Você terá interações com o
nosso time do Brasil e poderá também ter com o nosso time do exterior. Idealmente, seria interessante
você já ter tido a experiência de trabalhar em um ecossistema internacional. Você é capaz de administrar
bem o seu tempo, comunicar-se de forma eficaz e colaborar em um ambiente distribuído.

Nossa operação de conciliação e FX demanda concentração e atenção aos detalhes. Trabalhamos com
múltiplos parceiros com regras distintas. Sua maior contribuição será conduzir e aprimorar os nossos
processos internos do início da parceria com um cliente até o encerramento.

Será preciso estudo e acompanhamento dos nossos indicadores (KPIs) e da rentabilidade dos nossos
produtos.

● Requisitos
o Possuir pelo menos 2 anos de experiência com conciliação de transações;
o Deter sólido entendimento das práticas financeiros (contas a pagar e contas a receber)

e dos aspectos tributários;
o Deter conhecimento em Excel e análise de dados;
o Sentir-se confortável em se comunicar ao menos por escrito em inglês;
o Ter facilidade em se expressar e se comunicar;
o Ser proativo e gostar de resolver problemas;
o Ter curiosidade intelectual e rápido aprendizado;
o Ser graduado em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Engenharias ou outros

cursos afins

Mais informações sobre a Lianlian Pay em: https://www.lianlianglobal.com.

Benefícios: Vale Refeição (R$ 45/dia) / Plano de saúde Sulamérica (Especial 100) sem coparticipação /
Investimento para treinamentos

Email: rh@lianlian.com.br

https://www.lianlianglobal.com

