
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 Producer.

As principais responsabilidades serão:

Contribuir com todo o processo de produção dos nossos cursos online:

● Briefing com professores de cursos, designers, UX writers.
● Contratação e gestão de fornecedores para a produção das videoaulas.



● Coordenação da equipe e dos processos ao longo da pré-produção, filmagens e pós-produção.
● Revisões e aprovações das videoaulas e material de apoio ao aluno.
● Participação em produção das peças de comunicação e marketing dos cursos, como trailers,

landing pages, campanhas de mídia digital.
 

É importante que você também tenha:

● Fazer a gestão de vários projetos ao mesmo tempo, em estágios diferentes (é bom que você faça
isso usando alguma metodologia e software de gestão).

● Fazer a gestão de stakeholders internos e externos (precisamos que você tenha maturidade para
saber lidar com diferentes perfis dentro e fora da empresa).

● Saber priorizar tarefas e ter senso de urgência.

Soft skills!

● Colaboração: saber trabalhar bem em grupo.
● Flexibilidade: saber se adaptar às mudanças.
● Trabalhar sob pressão: gerenciar estresse sem perder o foco.
● Comunicação eficaz: ouvir atentamente e se comunicar de maneira clara.

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!


