
 

 

Página 1 de 2 

 

 

 

Gerente internacional de vendas (m/f/d) em tempo integral em München  
 
Estamos procurando para o nosso time de negócios diferentes profissionais de vendas 
internacionais (m/f/d) para trabalhar em München, nas proximidades de Theresienwiese. 
 
Somos a MessengerPeople! Todos os dias inspiramos nós e nossos clientes para o novo em relação 
a uma comunicação inovadora por WhatsApp e Co! Nosso sucesso está no trabalho em equipe, na 
criatividade, velocidade e conhecimento. 
Juntos somos mais de 60 cabeças de 12 países com experiências e carreiras diversas, todos com a 
mesma visão de tornar a MessengerPeople ainda mais bem sucedida. 
 
Aqui nenhum dia é igual ao outro, não te oferecemos algo comum - o que te espera é uma atividade 
diversificada que oferece possibilidades para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. 
Oferecemos a você a chance de trabalhar em um ambiente multifuncional, conhecendo outras áreas 
e podendo evoluir de maneira empreendedora.  
 
Se você estiver buscando um verdadeiro desafio, se novos tecnologias te fascinam e você quer 
continuar evoluindo, então você está no lugar certo com a gente. Você vai apoiar o time de vendas 
de maneira determinante, na ampliação do nosso produto em setores de mercado específicos e na 
exploração de novos mercados.  
Participe com a gente, no desenvolvimento da comunicação do futuro! 
 
Suas atividades:  
• Identificação e qualificação de leads internacionais 
• Contato telefônico com empresas 
• Aquisição de novos clientes e conversão de potenciais inbounds, por e-mail e telefone 

(gerenciamento de contatos) 
• Consultoria do produto durante todo o processo de vendas (consultoria em pré-venda) 
• Elaboração de propostas 
• Condução de negociações 
• Elaboração de apresentações e demonstrações, dependendo das necessidades de potenciais 

clientes 
• Onboarding de clientes 
• Representação da empresa em feiras e eventos setoriais  
• Coordenação interna e especificação de contratos como interface para todos os 

departamentos (marketing, contabilidade, suporte) 
 

Sua experiência:  
• Paixão & ambição em vendas  
• Você é organizado e se sente a vontade na comunicação com potenciais clientes (por telefone 

e por e-mail) 
• Afinidade com tecnologia 
• Você tem amplo conhecimento em tecnologias e infraestrutura de TI  
• São exigidos o domínio da língua portuguesa, assim como bons conhecimentos de alemão; 

sendo o domínio de outros idiomas são uma vantagem 
 
 

Disponibilidade de tempo:  
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• Buscamos profissionais em tempo integral com contrato de trabalho permanente 
 

 
O que oferecemos: 
• Um ambiente dinâmico e de forte crescimento  
• A possibilidade de trabalhar de forma independente e internacional  
• Trabalhar com um time jovem e motivado  
• Escritórios novos e bonitos (a 800 metros da estação ferroviária)  

 
Despertamos seu interesse? Será um prazer ouvir você!  
Envie pra gente no jobs@messengerpeople.com seu CV com pretensão salarial e a sua 
disponibilidade de data para começar.  
Para perguntas: 
Anja Markmeyer MessengerPeople GmbH 
Chief Operating Officer Herzog-Heinrich-Str. 9 
+49 89 416 173-196 80336 München 
anja.markmeyer@messengerpeople.com MessengerPeople.com 
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