
 

 

Estágio de Redação e Jornalismo em Startup de Viagens  

em Santiago, Chile. 
 

A TheBesty desenvolveu um aplicativo móvel chamado “TheBesty” que permite a hóspedes de 

hotéis conversar em tempo real com especialistas locais para obter recomendações para sua 

viagem, acessar a todos os serviços e comodidades de um hotel através de seu telefone, bem 

como reservar passeios e atividades a qualquer momento! 

 

Vamos dar ao Chile, América Latina, e em seguida ao mundo – uma confiável, elegante e 

incrível experiência que jamais imaginaram. Somos uma startup para fazer a diferença, 

proporcionando qualidade, serviço de recepção sob demanda com o toque de seu telefone. A 

certeza para surpreender nossos usuários com uma experiência única é fundamental para o nosso 

sucesso. 

 

Estamos à procura de um estagiário cinco estrelas que vai se juntar à nossa equipe de escritores a 

nível mundial para trazer nossa marca à população através da escrita de artigos de 

jornais/revistas, posts em blogs, resenhas e etc. Somos abordados todos os dias pelos meios de 

comunicação ao redor do mundo que precisam escrever notas personalizadas sobre nossa marca, 

história e produtos - por isso, a sua escrita será imediatamente colocada em um palco global! 

 

O objetivo desta função é levar a voz de TheBesty a toda a América Latina, e em seguida, 

mundialmente! Por favor, veja em www.thebestyhotel.com, distribuído por www.TheBesty.com.  
 

Você é… 

 

● Um escritor incrível com a ambição de ser ainda melhor! 

● Motivado: Tem habilidades organizacionais superiores, integridade e um ótimo 

acompanhamento nas tarefas. Não fica sobrecarregado com facilidade… Dez documentos 

precisam de diferentes artigos escritos, sem problemas – você está dentro!  

● Bem informado: Tem habilidades de escrita excepcionais e consegue lidar com tudo, de 

e-mails e posts de blogs a estratégias e resumos, ajustando com a linguagem em cada 

situação.  

● Educado: Você é autoconsciente, fala bem ao telefone e eficaz nos e-mails. Você será a 

voz de TheBesty. 

http://www.thebestyhotel.com/
http://www.thebesty.com/


● Comunicativo: Você é uma pessoa carismática que consegue conversar com qualquer 

um; é flexível, destemido e disposto a ajudar a criar algo incrível e a compartilhar com o 

mundo.  

  

Responsabilidades e funções ao longo do seu estágio: 

 

● Escrever artigos 

● Escrever em blogs 

● Posts técnicos 

● Colaborar com criatividade  

 

Consideração final: Você deve estar pronto para a agitação! Você precisa estar pronto e 

animado para colocar a mão na massa e ajudar a construir um negócio em desenvolvimento. 

Você é uma pessoa altamente motivada que progride em um ambiente onde todas as tarefas são 

realizadas! Então... Você está pronto? 

 
 

Nossos estágios fornecem créditos em Universidades com aviso prévio por escrito, com 

experiência em clientes de viagens reais e turismo em crescimento e empresas de tecnologia. 

Você estará em um ambiente ágil e descontraído de startup, portanto, lembre-se de apertar seu 

cinto de segurança!  

Exigimos uma permanência mínima de 3 a 6 meses conosco em Santiago, Chile, com prioridade 

em nosso programa aos candidatos que se comprometerem a permanecer mais de 3 meses com a 

nossa equipe. Queremos que você alcance as estrelas - e chegue lá com a nossa ajuda! Toda a 

nossa equipe está focada na construção de um produto útil que irá atingir milhões de viajantes. 

Nosso objetivo é que você termine o seu estágio com uma grande realização. 
 

Se você está procurando uma oportunidade única para fazer parte de um tipo de startup como a 

do Vale do Silício – enquanto molda uma nova marca ao redor da América Latina –envie-nos um 

e-mail e conte-nos o por que você é O Jogador, o que irá fazer para nos ajudar a vencer e 

descreva o seu comprometimento com a excelência. O que importa para nós é criar algo que 

mude o mundo e fazer algo para chegar lá. 

  

Envie seu currículo! 

Contato: intern@thebesty.com  

 

mailto:intern@thebesty.com

