
Tu
rn

ey
 C

ar
ee

r C
on

su
lti

ng

Turney Career Consulting
Depois de levar mais de 500 pessoas para um salto
profissional na Europa nos últimos 12 meses, queremos levar
você para uma nova vida, em um futuro com estabilidade
financeira, profissional e emocional.

Você já pensou em ter uma Carreira Internacional?

ALUNOS DA MENTORIA TURNEY

ISABELA - LARSEN

CAROL - AMAZON

SIMONE - WISE
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OPORTUNIDADE
Você pode sim morar na Europa (com emprego),
independente da sua área de formação. Vamos
te guiar nesse processo, desde a definição das
estratégias para o seu perfil, definição do país e
construção do seu currículo e linkedIn.

Estaremos ao seu lado do início ao fim para
tornar essa experiência simples e segura!

Você quer ganhar em moeda forte? Ter maisVocê quer ganhar em moeda forte? Ter mais
segurança? Ter mais liberdade, qualidade desegurança? Ter mais liberdade, qualidade de
vida e se sentir realizada/o profissionalmente?vida e se sentir realizada/o profissionalmente?

A CONSULTORIA DE CARREIRA
INTERNACIONAL É PARA VOCÊ.
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E você pode ter ou não
passaporte europeu, sem
precisar de inglês fluente.

Você pode sair de um país onde os profissionais
ganham pouco, com baixo poder de compra,
insegurança pública e financeira, para um país
totalmente desenvolvido.

E hoje, se você já mora fora mas não está na
carreira que deseja, vamos te ajudar na sua
recolocação no mercado de trabalho
internacional, seja na sua área de formação ou
fazendo uma transição de carreira.



Mariane Merchiori 

As mentoras
Todo o seu processo será acompanhado diretamente pelas nossas

mentoras, especialistas em carreira internacional.

Chegou na Irlanda como intercambista, e
hoje, atua na sua área de formação em
Dublin. Além disso, ela se dedica em auxiliar
profissionais de diversas áreas desde 2020 a
conquistarem o seu primeiro emprego
internacional em multinacionais europeias.

Andressa Bordon

Andressa é CEO da Turney e Engenheira
com mais de 10 anos de experiência
trabalhando em empresas multinacionais no
Brasil, Hungria e Alemanha. Ela orienta perfis
internacionais que buscam alocação de
empregos na Europa desde 2019 e ajudou
mais de 500 pessoas a terem sucesso.

Amanda Dutra

Bacharel em Engenharia Civil com mais de
4 anos de experiência profissional no
ambiente civil. Atua como estrategista de
carreira internacional, coach de carreira,
redatora de currículos e especialista no
LinkedIn, orienta pessoas com seus objetivos
e potencial profissionais.
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LINKEDIN LINKEDIN LINKEDIN

https://www.linkedin.com/in/marianemerchiori/
https://www.linkedin.com/in/andressabordon/
https://www.linkedin.com/in/amanda-da-silveira-dutra/
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CONSULTORIA INDIVIDUAL

Com o nosso método, feito pelo nosso time e validado
por mais de 500 aprovados, você será capaz de adaptar
um currículo e um linkedIn de acordo com a área
escolhida para aplicação e obter resultados expressivos
logo no primeiro mês.

Juntos iremos passar pelas etapas de aplicação de
sucesso em um processo seletivo europeu: estratégia e
plano personalizado, currículo e linkedIn magnéticos.
Nós te apresentaremos todas as ferramentas e o
conhecimento de anos de estudo e aplicação, já
refinado e validado por nós e pelos nossos alunos. 

Diferencial: temos uma base fortalecida de networking
com dezenas de recrutadores na Europa para ajudar na
indicação de vagas, o que vai acelerar o seu processo.
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Vamos te apresentar como funciona
as fases do processo de Consultoria:
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Você vai sair da estagnação e
economizar muito tempo de vida.
Com o seu primeiro salário na Europa, você já terá o retorno do seu
investimento feito na Consultoria. 

Você terá 3 meses de acompanhamento com as mentoras via Whatsapp,
além das vídeo chamadas individuais para alinhamento da estratégia de
aplicação, instrução de currículo e linkedIn.

Esses meses de acompanhamento serão um divisor de águas na sua vida.
Vamos passar 90 dias totalmente dedicadas com você e o seu plano.

Você está preparada?



Quem somos...

Hoje temos +2000 alunos! Nós e o nosso time
ajudamos nossos clientes a conquistarem um
trabalho em grandes empresas na Europa,
encontrarem oportunidades de voluntariados,
estágios, cursos de idiomas, cursos de curta e
longa duração, tecnólogos, universitário.

A Turney é uma escola digital de
oportunidades e carreira no exterior. Foi
fundada por Andressa Bordon e Malu Osowski.
Ambas trilharam do zero esse processo de
estudar, morar no exterior, conquistaram uma
oportunidade em grandes empresas e hoje
ajudam outras pessoas a fazerem o mesmo.



Quem somos...
Aprovamos +500 alunos apenas entre 2021-2022,
nas mais variadas oportunidades e em mais de 20
países espalhados pelo mundo.  Alunos das mais
diversas áreas: Financeiro, engenharias, saúde,
atendimento ao cliente, RH... 

Nós ensinamos o que vivemos! Estamos há mais de 4 anos na
europa, já moramos na Hungria, Alemanha, Inglaterra, Irlanda e
Itália...E tudo isso sem ter passaporte europeu! Temos forte
netwoking com as mais variadas instituições e todo o
conhecimento para ajudar nossos clientes a terem sucesso
morando fora.
Com as centenas de alunos aprovados, nós
desenvolvemos um forte networking com recrutadores e
empresas européias interessadas em contratar brasileiros.



Eles já participaram da nossa mentoria e agora
estão com um trabalho garantido na Europa.
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Marina - ALLIANZ Alemanha Maria - aprovada para vaga em Portugal

Bruna - TATA Consultancy Hungria
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Por que fazer com a Turney?
CONSULTORIA INDIVIDUAL 

Vamos te ajudar na escolha da sua estratégia, com Plano A, B e C, para
acelerar o seu processo de aprovação.
Te ensinaremos tudo sobre Currículo e LinkedIn, e vamos tirar todas as
suas dúvidas desse processo.
Acompanhamento individual com as mentoras durante 3 meses.
Indicações para vagas com referência direta - já temos um forte
networking com recrutadores e empresas européias interessadas em
contratar brasileiros.
Lista de empresas que fazem sponsorship - visto de trabalho.
Dar acesso a informações valiosas de quem já passou por esse
processo.
Indicação de cursos e certificações que vão potencializar as suas
aplicações e aumentar seu nível salarial

Somos focadas em resultado, portanto só selecionamos clientes que
vemos potencial de aprovação.



Estamos dispostas a indicar os nossos mentorados
as melhores vagas disponíveis na Europa.

 Depoimento dos nossos alunos no Youtube, clique aqui.

 
Acompanhe nossas redes sociais:

 
 

turney.co

Turney

LinkedIn da Turney, clique aqui.
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3Pppa7JptQVfzqNXVUuEihNFyqVVjLSv
https://www.instagram.com/turney.co/
https://www.youtube.com/channel/UCEh0mKtzN3FBdQOUYOD82Yg
https://www.linkedin.com/company/turney/


Fale conosco no whatsapp, clique aqui para ser
direcionado automaticamente.

 
 

Amanda Dutra
Especialista em Carreira Internacional

amanda.dutra@turney.com.br
 

https://bit.ly/3bhpLdn

