Descritivo de Cargo
Informações Gerais
Cargo:

Coordenador(a) de Inovação em Empreendedorismo e Negócios

Localização:

São Paulo, SP

Descrição da Empresa
O Instituto Conexões Sustentáveis – Conexsus é uma organização sem fins lucrativos que trabalha para
ativar o ecossistema de negócios comunitários rurais e florestais para aumentar a renda dos pequenos
produtores e fortalecer a conservação dos ecossistemas naturais. A Conexsus mobiliza uma rede de
parcerias e aplicamos metodologias e instrumentos financeiros inovadores que fomentam a conexão
entre associações, cooperativas e pequenas e médias empresas com mercados. Sua rede articula ações
estratégicas que focam em soluções para os principais gargalos dos negócios comunitários rurais e
florestais

Descrição da Posição
A coordenação de Inovação em Empreendedorismo e Negócios faz parte de um novo núcleo temático
da Conexsus. Esse núcleo tem como objetivo principal propor, testar e desenvolver soluções em escala
ligadas à inovação social e tecnológica através da incubação e aceleração de modelos diferenciados de
negócios que gerem valor para os negócios comunitários e nas cadeias de valor ligadas a produção
sustentável rural e florestal.

Missão do Cargo
O(A) Coordenador(a) será responsável por desenhar e implementar uma estratégia que permita
potencializar o papel da Conexsus e de seus parceiros governamentais e não governamentais.
Cabe ao profissional a proposição estratégica e tática, mas também operacional, nos temas de inovação,
empreendedorismo e negócios de impacto comunitários e de pequena escala. Portanto, é fundamental
ter conhecimentos técnicos no campo de inovação e empreendedorismo, assim como os principais
stakeholders nos temas. Além de competências técnicas essa posição vai requerer um conhecimento
mais consolidado de gestão de projetos e equipes

Principais Responsabilidades
 Desenvolver estratégias e o mapeamento de oportunidades das duas áreas temáticas: Inovação
e Novos Negócios (ligado à economia da floresta em pé);
 Gestão de projetos e ponto focal junto aos financiadores: planejamento e monitoramento de
entregas, gestão financeira e elaboração de relatórios respectivos;

 Coordenar, acompanhar e monitorar os resultados de cada área, apoiando as mudanças
necessárias;
 Desenhar, acompanhar e implementar ações ligadas aos projetos;
 Cuidar da relação com os parceiros da Conexsus envolvidos na implementação dos projetos;
 Mapear oportunidades e tendências de novos negócios nesse campo;
 Orientar o trabalho das equipes da área no dia a dia da operação, organizadas em dois núcleos
de trabalho com equipes de 2-3 pessoas cada;
 Estruturar uma gestão orientada a resultados, construindo ferramentas e processos que
auxiliem e melhorem o desempenho operacional dos programas e iniciativas;
 Apoiar a elaboração de propostas de captação de recursos.

Requisitos Mandatórios e Desejáveis
 Acima de 5 anos de experiência com: desenvolvimento de negócios de impacto e inovação
social e tecnológica, de preferência em processo de incubação e aceleração;
 Acima de 5 anos de experiência em gestão de equipes e projetos, com preferência para
experiência empreendedora, seja criando organizações, novos programas ou iniciativas dentro
de organizações existentes;
 Conhecimwento demonstrado em marketing;
 Conhecimento demonstrado em mercados de produtos da agricultura familiar e agro
extrativismo, produtos da bioeconomia da floresta.;
 Habilidade de trabalhar com informações e conhecimentos em vários níveis (de diálogo com
agricultores a empresas) para tomada de decisão estratégica e operacional;
 Aptidão para trabalhar com redes que envolvem diferentes stakeholders (negócios
comunitários, agências de governo e organizações não governamentais);
 Experiência prática no desenvolvimento de organizações comunitárias;
 Experiência em gestão de conhecimento, monitoramento e avaliação será considerado um
diferencial;
 Fluência em inglês;
 Comportamento empreendedor com disposição para aprender e reorientar o trabalho a partir
da experiência;
 Disponibilidade para viagem para áreas rurais e florestais, onde estão localizados o público
beneficiário da Conexsus;
 Conhecer do campo socioambiental, sobretudo de negócios de impacto socioambiental
(Diferencial);
 Pós-graduação ou Mestrado em temas ligados à inovação, empreendedorismo e/ou
produção rural sustentável (Diferencial).

Informações Salariais
Modalidade de Contratação: PJ
Remuneração: A combinar
Sistema de Trabalho: Home Office (neste primeiro momento, ainda sem previsão de retorno ao
escritório)

Perfil Comportamental e Competências




















Comunicação clara (oral e escrita);
Orientação para resultados;
Capacidade de planejamento;
Confiabilidade;
Autonomia;
Qualidade na entrega;
Proatividade;
Visão Empreendedora;
Perfil estratégico;
Solucionador;
Criatividade;
Pensamento “fora da caixa”;
Iniciativa;
Capacidade inovadora;
Relacionamento;
Atitude;
Poder de escuta;
Humildade, empatia e disposição para se colocar no lugar do outro e trabalhar com pessoas de
diferentes trajetórias e culturas.
Os currículos com pretensão de remuneração devem ser enviado para cv@jobtransition.com.br até
02/12/20

