
Oi!

Somos a EBAC Online e estamos sempre buscando novos talentos. Dessa vez, você pode ser A pessoa

para se juntar ao nosso time!

A EBAC Online é uma EdTech e conta com a plataforma mais inovadora de cursos online pré-gravados no

Brasil voltada ao ensino profissionalizante, focada nas profissões mais bombadas no mercado de

trabalho. Lançamos a nosso primeiro curso em 2020 e olha o sucesso: já temos dezenas de milhares de

alunos no Brasil inteiro.

E isso é só o começo pra gente!🛫

Os nossos cursos ajudam as pessoas a aprimorar os seus conhecimentos e até mesmo conquistar uma

nova profissão. Não seria um sonho ajudar as pessoas ao redor do país inteiro a ter educacação de

qualidade pra poder trabalhar com o que sempre quiseram?!

Se você é desses que acham que o nosso futuro está na tecnologia e educação, e estamos alinhados! A

EBAC Online pode ser um lugar incrível para você trabalhar!😊

Não vamos mentir, trabalhar em uma startup não é fácil: muitas coisas acontecem ao mesmo tempo e

você vai precisar saber gerenciar bem o seu tempo. Mas o resultado vai valer MUITO a pena! S2

E antes que a gente esqueça, mais uma oportunidade única: o nosso time aqui é multicultural, e temos

pessoas de países diferentes trabalhando com a gente!

 

(A EBAC Online é uma spin-off da EBAC – Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, uma

universidade presencial que já está no Brasil há 5 anos que trouxe para o país o primeiro programa de

graduação britânico).

 

Hoje, estamos buscando por uma pessoa que será Designer Instrucional.

As principais responsabilidades serão:

● Coordenação e criação de grades currículares de programas e cursos  online pré-gravados,

público-alvo potencial e experiência do usuário ao longo do processo de desenvolvimento.



● Fornecer suporte didático e metodológico a especialistas externos no assunto (professores)

convidados na concepção da estrutura do curso e na definição do conteúdo e dos materiais de

apoio.

● Garantir que o curso atenda a qualidade do conteúdo e formato acordados.

● Implementar melhorias e boas práticas na criação e revisão de cursos.

● Parceria com a equipe de Produção para garantir a alta qualidade do conteúdo de vídeo

desenvolvido.

● Parceria com a equipe de suporte ao aluno para monitorar a experiência do usuário e aprimorar

o conteúdo do curso ao longo do tempo.

● Parceria  com as equipes de vendas e marketing fornecendo informações detalhadas sobre o

curso e atuando como ponto de contato sobre a questão do currículo e conteúdo dos cursos.

 

É importante que você também tenha:

● Ensino superior completo.

● Mínimo de 4-5 anos de experiência profissional em (A) marketing, UX / UI, consultoria,

educação; ou (B) design, artes, audiovisual, arquitetura.

● Experiência em gerenciamento de projetos de treinamento e educação.

● Experiência na concepção e desenvolvimento de conteúdos de eLearning e implementação de

soluções de treinamento online através de sistemas de gestão de aprendizagem.

● Experiência como design instrucional e teorias de aprendizagem de adultos.

● Inglês avançado ou fluente.

● Excel e PowerPoint, avançados.

Soft skills!

● Capacidade de aprender de rápido.

● Excelentes habilidades de comunicação.

● Capacidade de gerenciamento de  prioridades.

● Pensamento crítico, abordagem sistemática de problemas e tarefas.

● Atenção aos detalhes.

● Trabalho em equipe.

● Resiliencia.

Você acredita que seria uma pessoa certa para esta posição?

Se sim, nos envie o seu currículo para career@ebac.art.br e coloque o nome da vaga no
assunto.

Muito obrigado!


