Diretor de Arte
Você é apaixonado(a) por transformar conceitos e ideias em peças inspiradoras e sonha em
- finalmente! - trabalhar em uma empresa que valorize de verdade o seu trabalho? Então
precisamos nos conhecer!
A equipe de marketing da Lendico está procurando um designer com boa experiência em
criação para se tornar nosso diretor de arte. Acreditamos que essa vaga é chave para a
execução da nossa estratégia e queremos uma pessoa ambiciosa, com iniciativa e vontade
de fazer a diferença, ajudando a aprimorar e implementar consistentemente o branding em
todos os pontos de contato.
Responsabilidades
- participar ativamente na construção do branding da empresa
- implementar nossa identidade visual nos pontos de contato
- criar artes para mídias sociais (estáticas e dinâmicas)
- produzir peças para anúncios, e-mail, site e blog
Requisitos
- +5 anos de experiência em criação e branding
- Illustrator, Photoshop, InDesign
- Html básico para e-mail marketing
- Criação de vídeos curtos e animados é um diferencial
- Vir de mangas arregaçadas e coração aberto :)

Benefícios
- VR/VA e VT
- Plano de saúde + odontológico e seguro de vida
- Subsídio para aulas de inglês e ginástica funcional
- Convênio com o Sesc
- Ginástica laboral
- Horário flexível
- Sem dresscode. Pode vir de pijama se quiser. Sim, isso já aconteceu.
Sobre a Lendico
Lendico é uma fintech que oferece empréstimos pessoais com taxas mais justas e
adequados ao perfil de cada cliente. Os empréstimos são realizados 100% online,
eliminando a complexidade e os custos dos bancos tradicionais.
Nossa empresa é diversa, inclusiva e composta por pessoas realmente incríveis que
trabalham duro para transformar o mercado de crédito no Brasil. O escritório fica em
Pinheiros ao lado do metrô e terminal de ônibus e tem um ambiente descontraído, com
mesa de sinuca e play station que não servem só de enfeite e são palco de altas disputas.
Gostou da gente? Mande seu CV para gleyce.oliveira@lendico.com.br e vamos nos
conhecer!

