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Vaga para Design System Officer
Código YT0081

Quem somos nós
Somos a startup de tecnologia YES.Technology e fazemos parte da Organização
Fox, grupo de empresas atuantes em economia circular e do movimento Indústria 4.0.
Estamos presentes em todos os segmentos da cadeia circular de valor, incluindo o
relacionamento com consumidores por meio de plataformas digitais do comércio eletrônico,
coleta e entrega de produtos, logística reversa e de distribuição, produção reversa,
reciclagem, e (re-)manufatura de eletroeletrônicos.
Ajudamos o Brasil (e o mundo!) a implantar uma economia circular sustentável,
entregando um ecossistema integrado de gestão digital da economia circular. Com a
proposta de estabelecer uma rede de plataformas de gestão abrangente, altamente
eficiente e integrada, e apoiada em robotic process automation (RPA), buscamos
profissionais que se sentem encantados pela complexidade do nosso desafio, e que
desejam contribuir com entusiasmo, motivação, conhecimento, e dedicação para o objetivo
de fortalecer organizações que trabalham para melhorar a nossa sociedade, que agem com
responsabilidade empresarial, e que reduzem o impacto ambiental que será herdado por
gerações futuras.

Quem é você
Você se formou com destaque em Psicologia, Design, Ciências da Computação,
Engenharia da Computação, e possui bons conhecimentos e entendimento sobre o
processamento cognitivo do cérebro humano. Além do seu talento prático para design, você
possui experiência de mais de 5 anos na aplicação de tecnologias para a interface do
usuário (UI) e para a experiência do usuário (UX), e você consegue definir e elaborar a
união de design atraente com comunicação eficiente e funcional, tendo participado já na
definição, desenvolvimento, implementação e melhora contínua de design systems para
ecossistemas digitais.
Como responsável pelo nosso design system, você elabora e/ou supervisiona todos
os elementos de comunicação do nosso ecossistema, e desenvolve as diretrizes de atuação
do nosso time de desenvolvedores voltados ao front-end de aplicações. Como membro
integrante de pequenos squads, você sabe interpretar seu papel em sintonia com as
metodologias ágeis, consegue guiar a entrega de incrementos de trabalho por um time de
desenvolvedores, e garante uma qualidade abrangente e consistente do design em nosso
ecossistema.

Proposta
Modalidade PJ*: R$16250 ao mês + benefícios avaliados em R$37000 ao ano, que incluem:
● Plano de saúde
● Budget para treinamentos, cursos e eventos
● Renovação periódica de Smartphone + Laptop: a cada nova troca, presenteamos
você com os equipamentos anteriores
● Plano de telefonia móvel com voz + dados
● Full remote o
 u presencial
* Disponível também em modalidade CLT: salário nominal de R$12900 + benefícios avaliados em R$37000 ao
ano

