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EMPREGO – PROGRAMA DE BRAND AMBASSADORS / PROMOVEDOR DA 
MARCA N26 (M/F) / N26 
 
Refª do Anúncio: GIP/CD/Agosto 2018/0105 
 
A N26 redesenhou a banca para a tornar simples, rápida e contemporânea. 

Valentin Stalf e Maximilian Tayenthal fundaram a startup alemã em 2013, lançando a 

primeira versão do produto no começo de 2015. Graças ao seu modelo de negócio 

totalmente digital, a N26 opera numa base de custos mais baixa em comparação com a 

banca tradicional, tal como uma estrutura organizacional lean, sem IT legacies ou os 

custos comuns de uma rede de balcões. 

A N26 passa então estes benefícios de custos para os seus clientes, oferecendo das 

melhores taxas do mercado bancário europeu. Para garantir uma extensa oferta de 

produtos, a N26 junta-se aos parceiros mais inovadores em cada área do mercado, como 

a Mastercard (pagamentos), TransferWise (câmbio), Raisin (poupança), Clark e Allianz 

(seguros), Auxmoney (crédito) entre outros. 

Atualmente a N26 é um dos bancos com crescimento mais rápido na Europa, contando com 

mais de 1 Milhão de clientes em 17 países Europeus, tal como mais de 500 funcionários. 

A N26 conta com mais de $215 milhões em investimento, sendo os principais investidores 

Allianz e Tencent. 

 

A N26 está a recrutar estudantes para integração do programa de Brand Ambassadors. 

 

PROMOVEDOR DA MARCA N26 (M/F) 

 

PERFIL DO CANDIDATO: 

 Estudante ambicioso, à procura da próxima maneira de fazer o seu perfil 

destacar-se; 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                               
 

 

 Ser proativo e garantir que a N26 está tão representada quanto possível na 

sua universidade, através da organização de eventos e estabelecimento de 

parcerias; 

 Ter um sentido de urgência para inovar, um gosto intrínseco por tecnologia 

e vontade de conhecer alguns dos melhores profissionais da área; 

 Devido ao teor internacional da N26, é essencial que domine o Inglês. 

 

FUNÇÕES: 

 Promovedor da marca N26. 

 

OFERECEM: 

 Acesso a uma rede exclusiva dos melhores estudantes na Europa; 

 Remuneração atrativa; 

 Oportunidade de melhorar o CV, desenvolver soft skills e começar a sua 

carreira numa das maiores startups da Europa. 

 

 

DATA LIMITE PARA CANDIDATURA: As candidaturas ao programa serão efetuadas pelo  

seu website, para tal a página estará disponível pelo início de Setembro. 

 


