Corretores de Seguros e VOCÊ!
11 de abril de 2018

OPORTUNIDADE DE TRABALHO NA SEGFY
Vagas abertas em: Belo Horizonte (MG) – Curitiba (PR) – Francisco Beltrão (PR)

DESENVOLVEDOR FULLSTACK ASP.NET
O Segfyer do time de produto irá trabalhar diretamente com os times de automação e gestão da Segfy,
criando uma maneira de integrar as duas soluções para que na visão do cliente final ela seja apenas uma.

Resumindo, sua missão no dia a dia é:
•

Conhecer os dois mundos, automação e gestão da Segfy, absorvendo e servindo de ponte entre as
necessidades dos dois.

•

Prover as melhores soluções de integração, tanto para o sistema de gestão quando para clientes
externos.

Requisitos:
•

Experiência com – C#, ASP.NET, webforms e mvc

•

Experiência com framework VueJs;

•

Experiência com NPM;

•

Experiência com HTML5, CSS3 e JavaScript

•

Conhecimentos em frameworks: Bootstrap e JQuery;

•

Conhecimento em padrões de desenvolvimento e de metodologias ágeis - Scrum

Diferencial:
•

Experiência com Ruby
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Corretores de Seguros e VOCÊ!
O que eu vou aprender com essa experiência?
•

Conhecimento e prática sobre seguros e negócios

•

Expertise na nossa plataforma (Segfy)

•

Conhecimento sobre rotinas numa corretora de seguros

•

Conhecimento sobre a parte técnica do produto e contato com o time de produto

•

Desenvolvimento de habilidades como resiliência, objetividade, resolução de problemas, rapidez de
raciocínio e empatia

•

Habilidades para trabalhar com metodologia ágil, processos de start up e lean performance

•

Aprendizado sobre gerenciamento de tempo, recursos e metas

•

Reconhecimento baseado no seu desempenho

•

Fazer parte e crescer dentro de uma empresa excelente como a Segfy

Salários e benefícios
•

Salário de acordo com o conhecimento e experiência anterior refletindo no seu nível para a vaga (júnior,
pleno e sênior);

•

Benefícios variam de acordo com a cidade de sua inscrição;

E AÍ? ACREDITA QUE ESTA VAGA É PARA VOCÊ?
Acesse https://www.segfy.com/venha-para-segfy e envie suas
informações para a concorrer a esta vaga =)
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