
Operations manager @ Equal Food

Sobre nós

Na Equal Food, somos motivados pela nossa missão de reduzir a quantidade absurda de desperdício
alimentar que de momento existe no nosso planeta (50 milhões de toneladas todos os anos na União
Europeia). Entregamos frutas e legumes excedentes e/ou imperfeitos (pequenos, com manchas e
formatos estranhos) dos nossos agricultores diretamente para a porta dos nossos clientes. Temos a
nossa base em Lisboa e fazemos entregas em vários municípios, dentro e fora da cidade. Tivemos um
crescimento bastante rápido desde que lançamos o nosso cabaz semanal em Setembro de 2020
(+400% com + de 400 Equal Foodies) e estamos à procura de criar um departamento de apoio ao
cliente sólido e de confiança, para garantir que fazemos um excelente serviço em todas as interações
com os nosso Equal Foodies e que todas essas interações se convertam em feedback construtivo para a
estratégia de crescimento da nossa empresa.

Resumo da posição
Estamos à procura de um Coordenador de Operações, energético e com muita motivação, para se
tornar mais uma poderosa adição à nossa equipa. Deves ter vontade de criar formas criativas, atalhos e
ferramentas que otimizem os nossos processos e que nos ajudem a crescer para a próxima etapa, ao
mesmo tempo que melhoras os teus skills e experiência em operações.

Skills requerido
● Conhecimento e experiência, a gerir operações (operações que envolvam pessoas, fornecedores

de serviços, etc)
● Experiência em trabalhar com estruturas que ajudam a otimizar operações de uma forma

simples e interativa.
● Experiência a gerir pessoas (mesmo que tenha sido uma equipa pequena)
● Skills fortes em gestão de projectos, que te permitam ir adicionando novos projectos (ex.: novo

packaging, desenvolvimento de negócios com novo agricultores e cooperativas)
● Conhecimentos sólidos em Excel, preferência: nível avançado de Excel, experiência com

diferentes softwares que te ajudem a automatizar e a fazer a tua vida e a da tua equipa mais
simples (ex.: zapier)

● Experiência anterior na função de análise analítica rigorosa, resoluções de problemas através da
análise de dados, análise quantitativa e skills em comunicação.

Mindset
● Iniciativa empreendedora: Procuramos alguém que goste de construir de origem, que seja

centrado no cliente e com perspicácia empresarial capaz de compreender o papel da
tecnologia no âmbito da nossa estratégia global.

● Rapidez de teste e repetição: A nossa equipa trabalha a um ritmo incrivelmente rápido, por
isso, deverás ser capaz de planear e executar rapidamente as tarefas diárias atribuídas.
Valorizamos o entusiasmo pela experiência, a independência profissional, pró-atividade e
tentativa-erro rápida de forma a melhorarmos progressivamente.

● O que nos move: O nosso objectivo e motivação diária é a redução das quantidades excessivas
de desperdício alimentar.

Equipa e outros benefícios:

● Vais fazer parte de uma equipa talentosa e experiente de empreendedores (fundadores com
experiência em criação de empresas e investimento bancário), colaboradores e freelancers
(estagiário e assistentes)

● Compensação competitiva
● Flexibilidade para teletrabalho - 2 a 3 dias por semana
● Fornecimento semanal de de frutas e legumes fresco e (im)perfeitos


