BENEFÍCIOS
Temos um pacote diferenciado de benefícios, visando promover
bem-estar, qualidade de vida, saúde e incentivos à educação
continuada dos nossos colaboradores.

BEM-ESTAR
Dress Code

Confraternização de Fim de Ano

Nosso ambiente é informal e você
pode se vestir confortavelmente
utilizando como referência o nosso

Festa de encerramento de ano para
integração das equipes e celebração
de nossas conquistas.

código de vestimenta.
Happy Friday
Jornada Reduzida
Nossa jornada é de 40hs semanais,
uma redução de 208hs de trabalho ao
ano, com possibilidade de
compensação de horas.

Evento temático organizado pelas
equipes para celebração dos
aniversariantes do mês. Ocorre na
penúltima semana de cada mês.
*Temporariamente suspenso devido
à pandemia.

Horário Flexível

BEM-ESTAR

Nosso horário é ﬂexível com início do
expediente entre 7am e 9am e
intervalo de almoço de no mínimo 30

ESSS Running

minutos facultativos.

Incentivo à prática esportiva em
grupo para melhora da saúde com
orientação de personal trainer.

Home-Office Híbrido

Empréstimo Consignado

Possibilita a otimização do tempo
com deslocamentos, melhora a
qualidade de vida e promove uma

Oferecemos convênio com a
empresa Leve com o objetivo de
viabilizar empréstimos consignados

cultura orientada a resultados.

a taxas mais acessíveis com
desconto em folha de pagamento.

Café da Manhã
Café da manhã servido diariamente
nos oﬃces para a comodidade dos
colaboradores. As frutas seguem
disponíveis ao longo do dia.
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QUALIDADE DE VIDA
Benefícios Flexíveis

Folgas Remuneradas

Oferecemos aos colaboradores,
através do cartão Swile/Vee, mais
autonomia na distribuição dos

A ESSS disponibiliza dois dias de
folga remunerada ao ano, sendo eles
véspera de natal e de ano novo para o

valores dos benefícios ﬂexíveis e

colaborador aproveitar o tempo livre.

maior facilidade de compra em
diversas categorias: alimentação

Férias Prolongadas ou Antecipadas

(supermercados e restaurantes),
etc. O cartão é aceito em toda a rede

Se as férias forem em período com
feriado, podem ser prolongadas,
adquirindo um dia a mais de folga. O

Mastercard.

colaborador ainda pode antecipar

mobilidade, cultura, saúde, farmácia,

até 10 dias de férias após o 4º mês
Vale-Transporte

de trabalho.

Para deslocamento em transporte
coletivo da residência ao trabalho. O
valor é disponibilizado em cartão,

Apoio à Primeira Infância

conforme os dias úteis no mês.

Disponibilizamos aos pais e mães
auxílio ﬁnanceiro para pagamento da
creche/escola do(a) ﬁlho(a) até 7 anos.

QUALIDADE DE VIDA

Seguro de Vida
Oferecemos seguro de vida a todos
os colaboradores com regime CLT,
sendo a apólice de 10x o valor do
salário mensal.

Auxílio-Mudança
Visa proporcionar subsídio a quem
necessita mudar de cidade/país para
prestar serviço à ESSS em um outro
território, conforme política.

Ressarcimento de Bens
Apoio em eventual ocorrência de
roubo ou furto de bens pessoais
durante viagens à trabalho ou visita
aos clientes.

Convênios & Parcerias
Descontos e benefícios em diversos
serviços em cada região onde
estamos presentes.
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SAÚDE
Licenças-Maternidade e Paternidade

Convênio Odontológico

Adotamos a extensão da
licença-maternidade para 6 meses e
paternidade para 20 dias, beneﬁciando

Temos convênio com a Odontoprev
com desconto em folha de
pagamento, extensivo a todos os

a saúde do bebê e trazendo qualidade

dependentes.

de vida para a família.
Licenças e Afastamentos

Saúde Emocional

Abonamos licenças e afastamentos do
trabalho para assuntos relacionados a
saúde física e emocional, visando

Convênio com o ZenKlub, extensivo a
dependentes, facilitando o acesso a
consultas relacionadas à saúde

colaborar com o equilíbrio entre a vida

emocional a um valor mais acessível.

pessoal e proﬁssional de nossos

As sessões são online e podem ser

colaboradores.

realizadas de onde você estiver.

Convênio Médico

Campanha de Vacinação

Buscamos contratar as melhores
operadoras de plano de saúde em cada
região, com subsídio integral sem

Promovemos campanha de
vacinação contra a gripe (vacina
tetra/trivalente) anualmente na ESSS.

coparticipação para os colaboradores,
ocorrendo desconto em folha somente
para a inclusão de dependentes. Um
dos diferenciais do nosso plano é a
cobertura nacional e a internação em

SAÚDE

apartamento individual.
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EDUCAÇÃO CONTINUADA
Cursos de Idiomas

Cursos Instituto ESSS

Para o desenvolvimento de idiomas,
oferecemos subsídio mensal aos
colaboradores, bem como

Oferecemos aos colaboradores auxílio
integral nos treinamentos de curta e
pós-graduação pelo Instituto ESSS,

disponibilizamos nosso espaço interno

após 1 ano de empresa.

para realização das aulas, facilitando
sua mobilidade e economia de tempo.
Disponível aos colaboradores após 3
meses de empresa.

Cursos de Especialização

Cursos Técnicos
Oferecemos auxílio integral nos
treinamentos de curta duração
relacionados à melhoria e desempenho
da atividade/função.

Oferecemos aos colaboradores bolsa de
estudos para cursos de especialização
(pós-graduação, MBA, mestrado,
doutorado), após 1 ano de empresa. Os
critérios para a obtenção da bolsa estão

EDUCAÇÃO CONTINUADA

relacionados à aplicação do curso
voltado às áreas de atuação da
empresa, ao desempenho do
colaborador e ao orçamento anual.
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PREMIAÇÕES
Premiação Talent Hunters
Boniﬁcação dada aos colaboradores pelas indicações de
novos proﬁssionais e contratação dos mesmos,
facilitando o processo de atração e seleção da empresa.

Premiação Finder’s Fee
Através desta premiação buscamos incentivar a indicação
de alunos para cursos de curta e longa duração
realizados pelo iESSS, concedendo prêmios semestrais às
vendas efetuadas.

Premiação de Vendas
Visa reconhecer e valorizar os proﬁssionais que atuam na
área comercial ao alcançarem as metas e os resultados
estabelecidos pela empresa a cada quarter e anualmente.
Premiação Terminator Award
Este prêmio reconhece os colaboradores que obtiveram a
melhor performance em vendas do ano.

PREMIAÇÕES

Premiação por Objetivos
Este prêmio consiste em boniﬁcar os colaboradores das
áreas pela superação de objetivos e metas estabelecidas
no período.
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