Edison França Hid
Operador de Câmbio Sênior - Shopping Iguatemi/SP
edisonhid@gmail.com
(011) 97103-1535

Resumo
Trabalhei ultimamente na Confidence Corretora de Câmbio Ltda no Shopping Iguatemi São Paulo/ SP.

Experiência
Operador de Câmbio Sênior na Confidence Corretora de Câmbio Ltda
Maio de 2017- até Setembro de 2019 ( 2 anos e 4 meses)
Operador de Câmbio em loja para compra e venda de 23 moedas estrangeiras, abertura de novos clientes,
cartão pré-pago para exterior e sistema MoneyGram, seguro viagem internacional, chip app internacional,
abertura e fechamento de fluxo de caixa .

Atendente de Câmbio na Frente Corretora de Câmbio Ltda
Outubro de 2012 - Fevereiro de 2017 (4 anos 4 meses)
Atendimento ao público no balcão e por telefone, fechamento de compra e venda de moedas estrangeiras,
cartão pré-pago de múltiplas moedas, relatórios diários sob movimentação de moedas e envio para o Bacen (
Banco Central do Brasil ) , cotações diárias no mercado flutuante de moedas estrangeiras e envio de remessas
para o exterior.
Sócio proprietário na Turismo França Barros Agência de Viagens ltda
Junho de 2011 - outubro de 2012 (1 ano 5 meses)
Diretor na loja e no banco de dados, abertura e fechamento do fluxo de caixa, compra e venda de moedas
estrangeiras, cartão pré-pago, envio de remessas incluindo plano de negócios e desenvolvimento de estratégia
de vendas.
Gerente na Treviso Corretora de Câmbio Ltda
Janeiro de 2008 - maio de 2011 (3 anos 5 meses)
Gerenciamento como Correspondente da loja, banco de dados de clientes, equipe de atendentes, abertura e
fechamento do fluxo de caixa na compra e venda de moedas estrangeiras, venda de cartão pré-pago, envio e
recebimento de remessas de dinheiro do exterior , incluindo plano e desenvolvimento de estratégia de
vendas.
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Cursos
engenheiro operacional mecânico, Engineering
Mechanics
Universidade Braz Cubas
Engenharia Operacional Mecanica
.................................................................................................................................................................
Curso livre
Idiomas Wizap de Inglês
criatividade de vendas e marketing- Mercedes-Benz
desenvolv° gerencial e produtividade - Grupo Catho
iniciação empresarial - fluxo de caixa - Sebrae
câmbio nacional e internacional - Banco Central

Competências e especialidades
Mechanical Engineering
Production Technology
Store Management
International Sales
Planejamento estratégico
Negociação
Liderança de equipe
Gestão

Formação acadêmica
Universidade Braz Cubas
engenheiro operacional mecânico, Engineering Mechanics, 1978 - 1983
CR: 102788/D
Faculdade de Tecnologia Senador Fláquer
tecnólogo, Industrial and Product Design, 1978 - 1981
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Interesses
Diretores da Treviso Corretora de Câmbio estão disponíveis para minhas referências:
fernando.janine@trevisocc.com.br e wilsonnagen@trevisocc.com.br
Diretoria e Gerência da Frente Corretora de Câmbio estão disponíveis para minhas referências:
contato@frentecorretora.com.br

Idiomas
inglês

(Nível básico a intermediário)

Edison França Hid
Atendente de Câmbio no Shopping Iguatemi/SP
edisonhid@gmail.com

Entre em contato diretamente com Edison França no LinkedIn
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