e-Vision Vagas anuncia parceria com Universidade Buscapé Company
Primeiro e maior portal de vagas para profissionais de e-Commerce se uniu à
instituição para oferecer acesso às oportunidades do setor com pacotes
promocionais de apenas R$ 1
A e-Vision Vagas, maior portal de emprego voltado para os profissionais de eCommerce e Mídia Digital, acaba de firmar uma parceria com a Universidade
Buscapé Company, uma das mais respeitadas no mercado de comércio digital.
O intuito é impulsionar novos profissionais a ingressarem no mercado de
trabalho, colaborando dessa maneira com a capacitação e desenvolvimento do
setor.
“O segmento de varejo virtual está em plena ascensão no Brasil, porém, o
número de profissionais qualificados ainda é escasso. Diariamente somos
procurados por empresas que querem indicações para vagas no setor.
Queremos que com a parceria os alunos da Universidade Buscapé encontrem
colocações no mercado de trabalho e façam parte da nossa área de indicação”,
explica Solange Oliveira, um dos principais nomes do segmento de eCommerce do Brasil e sócia fundadora da e-Vision Consulting, grupo
responsável pelo e-Vision Vagas,
“Esta é uma parceria muito interessante para nossos alunos, pois muitos
procuram o curso E-commerce Professional já pensando em ser contratado
pelo mercado. O fato de ter acesso a um portal especializado como a e-Vision
Vagas sem dúvida encurta este caminho”, afirma Daniel Cardoso, sócio-diretor
da Universidade Buscapé Company.
Com a parceria das marcas, os alunos da instituição poderão cadastrar o
currículo no site, ter acesso às oportunidades e participar de processos
seletivos. O pacote promocional custa R$ 1 e dura três meses. Além disso,
algumas vagas divulgadas no e-Vision Vagas serão disponibilizadas no blog
Profissional de E-commerce, que é administrado pela Universidade Buscapé.
Sobre a e-Vision Consulting
A e-Vision nasceu da experiência de seus consultores trabalhando em Ecommerces por toda a América Latina. Enquanto o mundo pensava no bug do
milênio em 1999, a empresa já engatinhava no Brasil com o “novo negócio
desconhecido”, que era o comércio virtual. Os anos passaram e o E-commerce
nacional vem se profissionalizando. Contudo, uma lacuna no mercado de
consultoria para o segmento foi identificada: como ficariam os pequenos e
médios negócios. A e-Vision oferece serviços nas áreas de consultoria, Ecommerce, mídias sociais e projetos personalizados, tudo respaldado por uma

equipe de profissionais comprometidos a tornarem-se o padrão de excelência
do mercado de consultorias digitais.
Sobre a Universidade Buscapé Company
A Universidade Buscapé Company é uma unidade de negócios do Grupo
Buscapé Company que tem como objetivo aprimorar os conhecimentos na área
de e-commerce através de cursos direcionados ao setor. Não é uma instituição
que oferece cursos de ensino superior, bem como não emite diplomas de
graduação. Para saber mais, acesse: http://universidade.buscape.com.br.
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