OFERTAS DE ESTÁGIO - SAE JOAÇABA
Os alunos que tiverem interesse nas vagas oferecidas devem encaminhar currículo atualizado para empresa, até a
data informada, ou por e-mail. Se informado telefone, o aluno poderá entrar em contato direto com a empresa.

Local

IEL-SC

Vagas

MAGISTÉRIO

23/06/2017

Local: CEI Menino Deus - Rua Leovegildo Borges de Castilhos, 100 - Menino Deus – Joaçaba
Carga horária: 25 horas semanais
Bolsa R$: 438,00
Benefícios: Auxílio Transporte, R$ 30,00
Informações

Atividades: Auxiliar na elaboração de material didático; Auxiliar na elaboração do Projeto
Pedagógico; Auxiliar na elaboração e acompanhamento dos planos de aula; Auxiliar na elaboração
e conferência dos documentos escolares; Auxiliar na organização das turmas por sala de aula;
Auxiliar na educação para saúde e higiene pessoal; Auxiliar a equipe pedagógica na elaboração e
implantação de projetos educacionais.
Para concorrer a essa e outras vagas disponíveis, faça seu cadastro e candidate-se no site
http://sgt.ielsc.org.br. Mais informações, faça contato conosco pelos telefones: (49) 3522.2454 /
3522.5709 / 98407.9804

Local

IEL-SC

Vagas

PEDAGOGIA

23/06/2017

Local: CEI Menino Deus - Rua Leovegildo Borges de Castilhos, 100 - Menino Deus - Joaçaba
Carga horária: 25 horas semanais
Bolsa R$: 590,00
Benefícios: Auxílio Transporte, R$ 30,00
Informações

Atividades: Auxiliar na elaboração de material didático; Auxiliar na elaboração do Projeto
Pedagógico; Auxiliar na elaboração e acompanhamento dos planos de aula; Auxiliar na elaboração
e conferência dos documentos escolares; Auxiliar na organização das turmas por sala de aula;
Auxiliar na educação para saúde e higiene pessoal; Auxiliar a equipe pedagógica na elaboração e
implantação de projetos educacionais.
Para concorrer a essa e outras vagas disponíveis, faça seu cadastro e candidate-se no site
http://sgt.ielsc.org.br. Mais informações, faça contato conosco pelos telefones: (49) 3522.2454 /
3522.5709 / 98407.9804

Local

CIEE

23/06/2017

ADMINISTRAÇÃO
Vagas

ADMINISTRAÇÃO (EAD)
TECNOLOGIA EM PROCESSOS GERENCIAIS (EAD)
Setor: escritório administrativo do CIEE Joaçaba
Horário: 8h às 13h, 25 horas semanais
Requisitos: conhecimento básico do pacote office, internet.
Bolsa: R$ 719,00
Benefícios: auxílio transporte

Informações

Atividades: auxiliar e colaborar no atendimento a clientes, instituições de ensino, estudantes,
estagiários e aprendizes; auxiliar e colaborar na alimentação do banco de dados do CIEE; auxiliar e
colaborar na conferência, cobrança e organização de documentos do setor; auxiliar e colaborar no
fluxo de relatórios de atividades de estágio; envio e recebimento de e-mails, fax e documentos
diversos; auxiliar e colaborar na elaboração de TCE's e TA's.
Enviar currículo para joacaba@cieesc.org.br
Anote o código 234682/1, acesse o site www.cieesc.org.br para verificar a possibilidade de
autoencaminhamento ou compareça à Unidade do CIEE – Rua XV de Novembro, 180, 7º andar.
Informações pelo telefone (49) 3522-3565 ou pelo email atendimento@cieesc.org.br
Para fazer o cadastro é necessário RG, CPF e comprovante de matrícula.

Local

Organizações Limger

Vagas

PUBLICIDADE E PROPAGANDA

20/06/2017

Atividades: Participar das elaborações de campanhas e projetos de comunicação e publicidade,
elaboração de material publicitário, entre outras atividades afins.
Informações

Remuneração: R$ 700,00
Horário: 20 horas semanais
Interessados encaminhar currículo para suzana@organizacoeslimger.com.br, maiores informações
pelo telefone (49) 35512800

Local

Indepe

19/06/2017

PSICOLOGIA
Vagas

ADMINISTRAÇÃO
RECURSOS HUMANOS e áreas relacionadas
Atividades: Divulgar vagas; fazer triagem de currículos; manter contato ativo com candidatos;
auxiliar na realização de dinâmicas de grupos, entrevistas e avaliações psicológicas; atualizar
planilhas e sistemas de controle; organizar cadastros e arquivos de documentos.
Requisitos: Experiências com vendas e/ou atendimento ao público

Informações

Remuneração: De acordo com total de horas realizadas.
Horários: segunda a sexta - horário a combinar.
Local de trabalho: Joaçaba
Interessados enviar currículo para selecao@indeperh.com.br ou entrar em contato pelos telefones
(49) 3521-1694 / 3522-4342 / 99966-9665 (WhatsApp) Rua Salgado Filho, 442 – Ed. Keller–
Centro Joaçaba

Local

IEL-SC

19/06/2017

Vagas

PEDAGOGIA - com experiência em Educação Especial; - Educação Especial - 1ª à 12ª fases
Local: Centro de Educação Infantil Renascer - Av. Santa Terezinha, 250 - Centro - Joaçaba
Carga horária: 30 horas semanais
Bolsa-auxílio: R$: 550,00
Benefícios: Auxílio Transporte, R$ 50,00 (Auxílio transporte)

Informações

Atividades: Auxiliar na elaboração de material didático; Auxiliar na elaboração do Projeto
Pedagógico; Auxiliar na elaboração e acompanhamento dos planos de aula; Auxiliar na elaboração
e conferência dos documentos escolares; Auxiliar na organização das turmas por sala de aula;
Auxiliar na educação para saúde e higiene pessoal; Auxiliar a equipe pedagógica na elaboração e
implantação de projetos educacionais.
Para concorrer a essa e outras vagas disponíveis, faça seu cadastro e candidate-se no site
http://sgt.ielsc.org.br Mais informações, faça contato conosco pelos telefone: (49) 3522.2454 /
3522.5709 / 8407.9804

Local

IEL-SC

07/06/2017

ADMINISTRAÇÃO– 1ª a 12ª fases
Vagas

ADMINISTRAÇÃO – LOGÍSTICA e COMÉRCIO EXTERIOR– 1ª a 12ª fases
PROCESSOS GERENCIAIS – 1ª a 12ª fases
Local: Rua 13 de Maio, 11 – Centro de Joaçaba
Carga Horária: 30 horas semanais
Bolsa-auxílio: R$ 600,00
Benefício: Auxílio-transporte (R$ 50,00)

Informações

Atividades: Auxiliar no atendimento a clientes por telefone, e-mail e pessoalmente; Auxiliar no
arquivamento de documentos; Auxiliar nos processos de emissão de seguros; Auxiliar nos registros
de sinistros; Auxiliar na alimentação do sistema; Auxiliar no lançamento de dados em sistemas
próprios.
Para concorrer a essa e outras vagas disponíveis, faça seu cadastro e candidate-se no site.
Mais informações, faça contato conosco pelo(s) número(s) de telefone: 49 3522.2454 / 3522.5709
/ 49 8407.9804

Local

Vagas

IEL-SC

07/06/2017

ADMINISTRAÇÃO– 1ª a 12ª fases

Local: Farmácia Municipal - Av. XV de Novembro, 223 - Centro - Joaçaba
Carga Horária: 30 horas semanais
Bolsa-auxílio: R$ 500,00
Benefício: Auxílio-transporte
Informações

Atividades: Auxiliar no controle de estoque; Auxiliar no lançamento de dados em sistemas
próprios; Auxiliar na emissão de relatórios; Auxiliar no processo de aquisições; Auxiliar na emissão
de Notas.
Para concorrer a essa e outras vagas disponíveis, faça seu cadastro e candidate-se no site.
Mais informações, faça contato conosco pelo(s) número(s) de telefone: 49 3522.2454 / 3522.5709
/ 49 8407.9804

Local

IEL

Vagas

ENFERMAGEM – a partir da 1ª fase

Informações

30/05/2017

Requisito: disponibilidade para estagiar em Joaçaba ou Luzerna
Interessados devem entrar em contato pelos telefones (49) 3522-5424 / 98407-9804

OFERTAS DE TRABALHO - SAE JOAÇABA
Os alunos que tiverem interesse nas vagas oferecidas devem encaminhar currículo atualizado para empresa, até a
data informada, ou por e-mail. Se informado telefone, o aluno poderá entrar em contato direto com a empresa.

Local

Hering Store

Vagas

GERENTE DE LOJA

29/06/2017

Requisitos: Faixa etária acima dos 25 anos; Experiência em gerenciamento de loja e equipes;
habilidades de planejamento estratégico e liderança; Foco nos resultados; Superior completo ou
cursando; Ter veículos para viagens (cursos e treinamentos fora da cidade)
Horários: das 8h30 às 18h30 – de segunda a sexta. Sábado até as 17h quando necessário
(sábados D)
Informações

Atividades: Gerenciar equipe da loja através da análise dos resultados e indicadores de vendas;
Auxiliar no atendimento aos clientes; Controlar as atividades operacionais e estoque; Trabalhar
com o visual mershandising visando o cumprimento das práticas e metas da franquia; Atualização
e cadastro de produtos no sistema; Recrutar, treinar e desenvolver pessoas e equipes.
Benefícios: Salário fixo + comissão. Desconto de cargo de gerente nas compras na loja. Outros
benefícios a serem definidos na contratação.
Interessados enviar currículo para cris.hering@concordia.psi.br

Local

Crescer RH - Chapecó

Vagas

SUPERVISOR (A) DE EQUIPE (2359)

Informações

23/06/2017

Atividades: Será responsável por realizar e acompanhar os processos do setor de segurança;
Monitoramento (através da central de monitoramento e nos pontos especificados); Verificar e
realizar os procedimentos padrões e delegar as atividades aos responsáveis; Acompanhar as
recepções de entrada e saída de colaboradores e terceiros; Liderar equipe de trabalho; Organizar
escalas; Realizar treinamentos; demais atividades.
Remuneração: conforme experiência (média R$ 1.700,00)
Escolaridade mínima: Ensino médio
Crescer RH - Rua Getúlio Vargas, 540, 2º andar – centro – Chapecó – www.crescerh.com.br

Local

Crescer RH - Chapecó

Vagas

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL (2362)

23/06/2017

Atividades: Responsável por realizar a manutenção (preventiva e corretiva) em componentes,
equipamentos e máquinas industriais e planejamento das atividades de manutenção, avaliando
condições de funcionamento e desempenho de máquinas e equipamentos.
Remuneração: conforme experiência (média R$ 2.000,00)
Informações

Benefícios: Plano de saúde, Outros benefícios (Cesta básica)
Formação: Técnico Em Eletromecânica ou Técnico Em Manutenção Industrial ou Técnico Em
Mecânica ou áreas afins.
Crescer RH - Rua Getúlio Vargas, 540, 2º andar – centro – Chapecó – www.crescerh.com.br

Local

Crescer RH - Chapecó

Vagas

AUXILIAR DE LABORATÓRIO (2364)

23/06/2017

Atividades: Responsável pelo trabalho de apoio ao laboratório e preparar vidrarias e materiais
similares; Preparar soluções e equipamentos de medição e ensaios e analisar amostras. Organizar
o trabalho conforme normas de segurança, saúde ocupacional e preservação ambiental.
Informações

Remuneração: Empresa estará negociando conforme experiência
Formação: Técnico Em Química ou Técnico Em Laboratório Industrial ou Técnico Em Laboratório
ou áreas afins
Crescer RH - Rua Getúlio Vargas, 540, 2º andar – centro – Chapecó – www.crescerh.com.br

Local

Crescer RH - Chapecó

Vagas

TÉCNICO (A) EM SEGURANÇA DO TRABALHO (2365)

23/06/2017

Requisitos: Necessária vasta experiência na atividade, preferencialmente em empresas de
médio/grande porte.
Informações

Remuneração: Inicial de aproximadamente R$ 2.200,00 (variação conforme experiência)
Formação: Técnico em Segurança do Trabalho ou áreas afins.
Crescer RH - Rua Getúlio Vargas, 540, 2º andar – centro – Chapecó – www.crescerh.com.br

Local

Crescer RH - Chapecó

Vagas

DESIGNER GRÁFICO (2292)

23/06/2017

Atividades: Irá elaborar conceitos visuais e projetos gráficos de informação impressa e criação
de artes de comunicação visual online e offline, realizar a diagramação de documentos e auxiliar
na construção de identidade visual.
Informações

Remuneração: conforme experiência
Formação: Design ou Design Visual Com ênfase Em Multimídia ou áreas afins.
Crescer RH - Rua Getúlio Vargas, 540, 2º andar – centro – Chapecó – www.crescerh.com.br

Local

Crescer RH - Chapecó

Vagas

CONTADOR (A) (2352)

23/06/2017

Atividades: Realizar a apuração e transmissão de impostos, resultados da empresa, elaboração
do DRE, controle patrimonial, elaboração de indicadores de resultado e reconciliação contábil,
demais atividades.
Informações

Remuneração: conforme experiência.
Formação: Ciências Contábeis ou Contabilidade ou áreas afins.
Crescer RH - Rua Getúlio Vargas, 540, 2º andar – centro – Chapecó – www.crescerh.com.br

Local

Crescer RH - Chapecó

Vagas

SUPERVISOR (A) DE EQUIPES (2359)

Informações

23/06/2017

Atividades: Será responsável por realizar e acompanhar os processos do setor de segurança;
Monitoramento (através da central de monitoramento e nos pontos especificados); Verificar e
realizar os procedimentos padrões e delegar as atividades aos responsáveis; Acompanhar as
recepções de entrada e saída de colaboradores e terceiros; Liderar equipe de trabalho; Organizar
escalas; Realizar treinamentos; demais atividades.
Remuneração: Conforme experiência (média R$ 1.700,00)
Escolaridade mínima: Ensino médio
Crescer RH - Rua Getúlio Vargas, 540, 2º andar – centro – Chapecó – www.crescerh.com.br

Local

Crescer RH - Chapecó

Vagas

COMPRADOR (2363)

Informações

23/06/2017

Atividades: Responsável pelo planejamento, programação e controle para compras, realizar
cotações com fornecedores, negociar condições de pagamento, preços e prazos de entrega,
elaborar média de faturamento, realizar contato com fornecedores, estabelecer negociações e
manter relacionamentos com parceiros, acompanhar procedimento burocrático de notas fiscais,
pedidos e controle de informações de faturamento.
Remuneração: Empresa estará negociando conforme experiência (média R$ 1.800,00)
Benefícios: Plano de saúde, Outros benefícios (Cesta básica) Escolaridade mínima: Graduação
Crescer RH - Rua Getúlio Vargas, 540, 2º andar – centro – Chapecó – www.crescerh.com.br

Local

Crescer RH - Chapecó

Vagas

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (2366)

23/06/2017

Atividades: Será responsável por avaliação, digitação e acompanhamento de
documentos/contratos; suporte a demais atividades administrativas da empresa.
Remuneração: R$ 1.205,60
Informações

Benefícios: Vale alimentação (240,00)
Escolaridade mínima: Ensino médio
Cursos de informática: Pacote Office (windows, Word, Excel) ou áreas afins.
Crescer RH - Rua Getúlio Vargas, 540, 2º andar – centro – Chapecó – www.crescerh.com.br

Local

Centro de Fisioterapia Joaçaba

Vagas

FISIOTERAPEUTA

Informações

Local

19/06/2017

Vagas: Atendimento clínico de ortopedia e Instrutor de Pilates.
Interessados entrar em contato pelo email clinicajba@gmail.com

Indepe

19/06/2017

GERENTE DE LOJA
CUIDADOR (A) DE IDOSOS
AUXILIAR DE VENDAS
COORDENADOR COMERCIAL
Vagas

SUPERVISOR (A) DE VENDAS – Telefonia
CONSULTOR (A) DE VENDAS – Telefonia
AJUDANTE DE PRODUÇÃO
ANALISTA DE GARANTIA DE QUALIDADE – Fraiburgo
SUPERVISOR DE PRODUÇÃO
ELETRICISTA INDUSTRIAL

Informações

Interessados enviar currículo para selecao@indeperh.com.br ou entrar em contato pelos telefones
(49) 3521-1694 / 3522-4342 / 99966-9665 (WhatsApp) Rua Salgado Filho, 442 – Ed. Keller–
Centro Joaçaba

Local

Alpha Digital

Vagas

TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Informações

19/06/2017

Atividades: Suporte técnico em computadores de mesa e notebook; Instalação e configuração de
programas; Diagnóstico e troca de peças em computador e notebook; Atendimento a clientes
com suporte remoto; Oferecer suporte técnico, tendo domínio sobre o máximo de informações
para auxiliar os clientes; Entender operacionalização dos sistemas, ferramentas e software da
empresa; Armazenar informações de forma organizada para fácil consulta e cuidar para que
estejam sempre atualizadas
Requisitos: Gostar de ler e escrever; Ser proativo, organizado e gostar de trabalhar com suporte a
cliente; Foco em resolver problemas; Muita disposição para aprender e compartilhar
conhecimento; Boa comunicação; Interesse por temas de desenvolvimento pessoal.
Interessados enviar currículo para o e-mail: alphadigitalinfo@gmail.com No assunto coloca o
cargo desejado.

Local

Coppi Industrial

Vagas

AUXILIAR DE LIMPEZA

Informações

Enviar currículo para controladoria@coppi.ind.br ou comparecer a empresa e preencher uma
ficha, até 23/06

Local

Município de Vacaria (RS)

Vagas

19/06/2017

19/06/2017

PEDIATRA
CLÍNICO
Atividades: Médicos para ESF. Início imediato.
Horário: 40 horas semanais

Informações

Remuneração: Ótima remuneração
Interessados entrar em contato pelos telefones (54)3712-3460 / (51) 99130-6929 ou através do
email santesaude.com@gmail.com

Local

Crescer RH - Chapecó

Vagas

GERENTE DE RELACIONAMENTO (2194)

19/06/2017

Atividade: Identificar negócios potenciais e apresentar soluções financeiras de acordo com o
perfil e necessidades dos clientes, a fim de desenvolver carteira.
Requisitos: Necessária experiência em negócios do ramo financeiro; - Conhecimento de serviços
financeiros e bancários, cenário econômico, contabilidade, matemática financeira, análise de
crédito
Remuneração: conforme experiência
Informações

Benefícios: Vale refeição, Vale alimentação, Plano de saúde, Plano odontológico, Seguro de vida,
Previdência privada
Formação: Administração ou Engenharia Econômica ou MBA/Pós-Graduação em Gestão
Financeira ou Gestão Financeira ou áreas afins.
Cursos extracurriculares: Anbima Cpa 10 ou áreas afins
Crescer RH - Rua Getúlio Vargas, 540, 2º andar – centro – Chapecó – www.crescerh.com.br

Local

Crescer RH - Chapecó

Vagas

SUPERVISOR (A) DE TRADE MARKETING (2111)

19/06/2017

Requisitos: Importante experiência comercial anterior em posições semelhantes,
preferencialmente em indústrias alimentícias. Disponibilidade para viagens semanais é necessário.
Necessário possuir carro próprio (empresa paga R$ 0,75 km rodado).
Informações

Remuneração: Inicial de R$ 2.500,00 (variação poderá ocorrer, de acordo com experiência)
Benefícios: Vale alimentação, Plano de saúde
Escolaridade mínima: Graduação
Crescer RH - Rua Getúlio Vargas, 540, 2º andar – centro – Chapecó – www.crescerh.com.br

Local

Crescer RH - Chapecó

Vagas

CONSULTOR (A) COMERCIAL (2195)

19/06/2017

Atividade: Responsável por atuar na área de vendas de produtos e equipamentos para
saneamento e meio ambiente na região Oeste de SC. Identificar e prospectar clientes potenciais
para desenvolver novos negócios; Planejar estratégias de vendas, realizar o mapeamento de
oportunidades para alcance das metas e objetivos da empresa. Necessário veículo para o
trabalho.
Informações

Benefícios: Plano de saúde e Ajuda de custo.
Remuneração: R$ 2.300,00 adicionado de variável sobre produtividade.
Formação: Engenharia Biológica ou Engenharia de Alimentos ou Química ou Técnico em
Saneamento Ambiental ou Técnico em Alimentos ou Bacharelado Em Ciências Biológicas ou
Técnico em Gestão Ambiental ou Engenharia Ambiental e Sanitária ou áreas afins.
Crescer RH - Rua Getúlio Vargas, 540, 2º andar – centro – Chapecó – www.crescerh.com.br

Local

Crescer RH - Chapecó

Vagas

CONSULTOR (A) COMERCIAL (2226)

19/06/2017

Atividade: Será responsável por prospecção e manutenção de carteira de clientes na região
Oeste/SC, atender pessoa jurídica nos segmentos de moto peças, oficinas com estoque de peças
para motocicletas, loja de peças e acessórios e demais empresas correlatas.
Requisito: Necessário conhecimento técnico da área de Moto Peças.
Informações

Remuneração: R$ 1.387,00 mais comissões sobre produtividade.
Escolaridade mínima: Ensino médio
Benefícios: Vale alimentação, Plano de saúde, Plano odontológico; Carro da empresa;
Ressarcimento de despesas.
Crescer RH - Rua Getúlio Vargas, 540, 2º andar – centro – Chapecó – www.crescerh.com.br

Local

Crescer RH - Chapecó

Vagas

SUPERVISOR (A) DE EXPEDIÇÃO (2228)

19/06/2017

Atividades: Atuar com gestão de indicadores e movimentação de matéria-prima, produto
acabado dentro da fábrica e expedição. Será responsável pela gestão dos processos de
carregamento/descarregamento e armazenagem de produtos frigoríficos e industrializados.
Informações

Remuneração: Conforme experiência
Formação: Administração ou Engenharia de Produção ou Engenharia de Suprimentos ou áreas
afins.
Crescer RH - Rua Getúlio Vargas, 540, 2º andar – centro – Chapecó – www.crescerh.com.br

Local

Crescer RH - Chapecó

Vagas

ANALISTA DE CONTROLADORIA (2238)

19/06/2017

Atividades: Responsável por realizar análises, classificação e conciliação contábeis e financeiras,
desenvolver obrigações acessórias e apurar impostos diretos e indiretos. Elaborar balanços e
balancetes e relatórios contábeis; Construção do budget e forescast, projeção do balanço
patrimonial, com acompanhamento do orçado versus realizado; demais atividades.

Informações

Requisitos: Necessários conhecimentos em contabilidade (balanço, demonstrações financeiras e
lançamento contábil), custos (preferencialmente segmento industrial).
Remuneração: Empresa estará negociando conforme experiência.
Formação: Ciências Contábeis ou Contabilidade ou MBA/Pós-Graduação em Controladoria e
Custos ou áreas afins. Cursos de informática: Excel avançado ou áreas afins.
Crescer RH - Rua Getúlio Vargas, 540, 2º andar – centro – Chapecó – www.crescerh.com.br

Local

Crescer RH - Chapecó

Vagas

PROGRAMADOR (A) DE SOFTWARE (2252)

19/06/2017

Atividade: Desenvolvedor de sistemas, responsável por determinar interface gráfica, critérios
ergonômicos de navegação, montagem da estrutura de banco de dados e codificação de
programas; selecionar recursos de trabalho, tais como metodologias de desenvolvimento de
sistemas, linguagem de programação e ferramentas de desenvolvimento.
Informações

Remuneração: Conforme experiência
Formação: Sistemas de Informação ou Técnico Em Analise e Desenvolvimentos de Sistemas ou
áreas afins.
Crescer RH - Rua Getúlio Vargas, 540, 2º andar – centro – Chapecó – www.crescerh.com.br

Local

Crescer RH - Chapecó

Vagas

EXECUTIVO COMERCIAL (2254)

19/06/2017

Atividade: Planejamento de vendas, divulgação e demonstração dos produtos e serviços.
Necessária vivência na área comercial, com vendas de serviços. Forma de contratação: Pessoa
jurídica com inscrição no CORE.
Área de atuação: Meio Oeste de SC.
Requisitos: Possuir veículo próprio e disponibilidade para viagens
Informações

Remuneração: Fixo inicial de R$ 3.000,00 e adicionado comissão sobre vendas
Benefícios: Plano de saúde, Plano odontológico, Ajuda de custo com despesas de viagens
Formação: Administração ou Ciências Contábeis ou Contabilidade ou Ciências Econômicas ou
Economia ou Marketing ou áreas afins.
Crescer RH - Rua Getúlio Vargas, 540, 2º andar – centro – Chapecó – www.crescerh.com.br

Local

Crescer RH - Chapecó

Vagas

ASSESSOR (A) DA DIREÇÃO (2275)

19/06/2017

Atividade: Assessorar o diretor no controle das atividades das áreas de gestão, acompanhar
processos, controlar agenda, entre demais atividades.
Informações

Remuneração: Conforme experiência
Formação: Administração ou Ciências Contábeis ou Contabilidade ou Ciências Econômicas ou
Economia ou Direito ou MBA/pós-graduação Em Gestão Estratégica ou áreas afins.
Crescer RH - Rua Getúlio Vargas, 540, 2º andar – centro – Chapecó – www.crescerh.com.br

Local

Crescer RH - Chapecó

Vagas

DESIGNER GRÁFICO (2292)

19/06/2017

Atividade: Irá elaborar conceitos visuais e projetos gráficos de informação impressa e criação de
artes de comunicação visual online e offline, realizar a diagramação de documentos e auxiliar na
construção de identidade visual.
Informações

Remuneração: Conforme experiência
Formação: Design ou Design Visual Com ênfase Em Multimídia ou áreas afins.
Crescer RH - Rua Getúlio Vargas, 540, 2º andar – centro – Chapecó – www.crescerh.com.br

Local

Crescer RH - Chapecó

Vagas

CONSULTOR (A) COMERCIAL (2308)

19/06/2017

Atividade: Realizar atendimento e negociação com clientes externos, elaborar propostas
comerciais, finalizar vendas e desenvolver novos clientes.
Informações

Remuneração: R$ 3.000,00 e excelente pacote de benefícios e conforme produtividade.
Formação: Administração ou Engenharia Mecânica ou Marketing ou Técnico Em Gestão
Comercial ou áreas afins.
Crescer RH - Rua Getúlio Vargas, 540, 2º andar – centro – Chapecó – www.crescerh.com.br

Local

Crescer RH - Chapecó

Vagas

VENDEDOR (A) EXTERNO (2315)

19/06/2017

Atividade: Responsável pelo atendimento, prospecção e vendas de veículos pesados, realizar
cotações, executar a prospecção e manutenção de carteira de clientes, elaborar relatórios, entre
outras atividades.
Remuneração: Fixo R$ 1.400,00 adicionado de comissionamento conforme produtividade.
Informações

Benefícios: Veículo da empresa, auxílio combustível, celular, notebook, plano de saúde,
despesas pagas (alimentação e hospedagens).
Escolaridade mínima: Ensino médio
Crescer RH - Rua Getúlio Vargas, 540, 2º andar – centro – Chapecó – www.crescerh.com.br

Local

Crescer RH - Chapecó

Vagas

CONSULTOR DE IMPLANTAÇÃO (2316)

19/06/2017

Atividade: Será responsável pela implantação do software e treinamento aos usuários. Realizar a
implantação de sistemas de gestão empresarial, com parametrização, treinamento e suporte à
usuários do sistema ERP nos módulos fiscal/contábil; Intermediar solicitações de desenvolvimento
ou correção entre clientes e desenvolvedores; Testar e garantir a qualidade dos desenvolvimentos
antes de sua liberação para produção.

Informações

Requisitos: Necessárias experiências em rotinas de faturamento e, conhecimento em software
ERP será diferencial. Disponibilidade para viagens (periodicidade semanal) e carro próprio são
imprescindíveis.
Remuneração: De acordo com experiência, adicionado pacote de benefícios.
Formação: Administração ou Ciências Contábeis ou Contabilidade ou Técnico em Processos
Gerenciais ou áreas afins.
Crescer RH - Rua Getúlio Vargas, 540, 2º andar – centro – Chapecó – www.crescerh.com.br

Local

Crescer RH - Chapecó

Vagas

CONSULTOR DE IMPLANTAÇÃO (2317)

19/06/2017

Atividade: Será responsável pela implantação do software e treinamento aos usuários. Realizar a
implantação de sistemas de gestão empresarial, com parametrização, treinamento e suporte à
usuários do sistema ERP no módulo de Compras/Suprimentos; Intermediar solicitações de
desenvolvimento ou correção entre clientes e desenvolvedores; Testar e garantir a qualidade dos
desenvolvimentos antes de sua liberação para produção.
Informações

Requisitos: Necessário conhecimento em processos de compras/suprimentos, controle de
estoque e inventário e custos. Disponibilidade para viagens (periodicidade semanal) e carro
próprio são imprescindíveis
Formação: Administração ou Ciências Contábeis ou Contabilidade ou Técnico em Processos
Gerenciais ou áreas afins.
Crescer RH - Rua Getúlio Vargas, 540, 2º andar – centro – Chapecó – www.crescerh.com.br

Local

Crescer RH - Chapecó

Vagas

CONSULTOR (A) COMERCIAL (2321)

19/06/2017

Atividades: Responsável pela manutenção e prospecção de carteira de clientes na região Oeste
de SC. - Vendas de máquinas e equipamentos para indústrias, serralherias, marcenarias e afins.
Informações

Remuneração: Empresa estará negociando conforme experiência
Formação: Engenharia Florestal ou Agronomia ou Técnico Florestal ou áreas afins.
Crescer RH - Rua Getúlio Vargas, 540, 2º andar – centro – Chapecó – www.crescerh.com.br

Local

Crescer RH - Chapecó

Vagas

COMPRADOR (A) (2323)

Informações

19/06/2017

Atividades: Responsável pela gestão da rotatividade de produtos e controle do giro de estoque,
buscando atingir as metas estabelecidas. Gerenciamento da margem de produtos sempre visando
a melhor rentabilidade para empresa e cumprimento das metas. Desenvolvimento de MIX de
produtos e negociação junto aos fornecedores em busca dos melhores negócios; demais
atividades pertinentes.
Remuneração: conforme experiência
Formação: Administração ou Técnico Em Gestão Comercial ou áreas afins.
Crescer RH - Rua Getúlio Vargas, 540, 2º andar – centro – Chapecó – www.crescerh.com.br

Local

Crescer RH - Chapecó

Vagas

ENCARREGADO (A) DE COMPRAS/ SUPRIMENTOS (2324)

19/06/2017

Atividade: Gestão estratégica das compras. Será responsável por gerir todas as compras da
matriz e filiais, organização das necessidades de compras e distribuição entre elas, negociação
diretamente com os gerentes das filiais quanto as necessidades; demais atividades.
Informações

Remuneração: Conforme experiência.
Formação: Administração ou Ciências Contábeis ou Contabilidade ou Mba/pós Graduação Em
Gestão Estratégica ou áreas afins.
Crescer RH - Rua Getúlio Vargas, 540, 2º andar – centro – Chapecó – www.crescerh.com.br

Local

Crescer RH - Chapecó

Vagas

ENCARREGADO (A) DE PREVENÇÃO E PERDAS (2325)

19/06/2017

Atividade: Será responsável por gerir as perdas da matriz e filiais, identificando possíveis perdas
desnecessárias, montar e aplicar projetos para diminuição das perdas e controlar todas as perdas
da empresa.
Informações

Remuneração: Conforme experiência.
Formação: Administração ou Engenharia de Produção ou Logística e Transportes ou áreas afins.
Crescer RH - Rua Getúlio Vargas, 540, 2º andar – centro – Chapecó – www.crescerh.com.br

Local

Crescer RH - Chapecó

Vagas

ADMINISTRADOR (A) DE DADOS/REDE/TI (2333)

19/06/2017

Atividade: Responsável por administração de servidores Linux e Windows, redes de
infraestrutura, em ambientes de nuvem. - Especificar, projetar, configurar e manter sistemas
complexos em ambientes híbridos.
Informações

Remuneração: Conforme experiência
Formação: Ciência da Informação ou Tecnologia da Informação (Licenciatura) ou áreas afins.
Crescer RH - Rua Getúlio Vargas, 540, 2º andar – centro – Chapecó – www.crescerh.com.br

Local

Crescer RH - Chapecó

Vagas

CONSULTOR (A) COMERCIAL (2349)

19/06/2017

Atividades: Vendas de máquinas e equipamentos para indústrias, serralherias, marcenarias e
afins.
Informações

Remuneração: Empresa estará negociando conforme experiência
Formação: Engenharia Florestal ou Agronomia ou Técnico Florestal ou áreas afins.
Crescer RH - Rua Getúlio Vargas, 540, 2º andar – centro – Chapecó – www.crescerh.com.br

Local

Crescer RH - Chapecó

Vagas

REGULADOR (A) DE SINISTRO (2344)

19/06/2017

Atividades: Abertura e registro de sinistros, atendimento a corretores e congêneres, análise de
sinistros de cosseguro aceito, pagamentos de indenização e despesas, conciliação de reservas e
gestão e controle de sinistros.
Informações

Remuneração: Empresa estará negociando conforme experiência
Benefícios: Vale refeição
Escolaridade mínima: Graduação
Crescer RH - Rua Getúlio Vargas, 540, 2º andar – centro – Chapecó – www.crescerh.com.br

Local

Crescer RH - Chapecó

Vagas

CONSULTOR (A) COMERCIAL INTERNO (2337)

19/06/2017

Atividades: Prestar atendimento a clientes, emissão de contratos e propostas, atualizações de
cadastro, elaboração de pesquisa de mercado, envio de mala direta, acompanhamento com a
área comercial para definir estratégias de marketing para divulgação da empresa, demais
atividades.
Informações

Remuneração: Conforme experiência.
Formação: Técnico Em Gestão Comercial ou áreas afins.
Crescer RH - Rua Getúlio Vargas, 540, 2º andar – centro – Chapecó – www.crescerh.com.br

Local

Crescer RH - Chapecó

Vagas

OPERADOR (A) DE TELEVENDAS (2347)

19/06/2017

Atividades: Atendimento a clientes ao telefone; Vendas (televendas); prospecções e
manutenção de carteira de clientes; demais atividades.
Horário: Segunda à sexta-feira até às 20h.
Remuneração: R$ 1.390,00
Informações

Benefícios: Outros benefícios Escolaridade mínima: Ensino médio
Cursos extracurriculares: Atendente de Farmácia ou Farmácia (cursos; Palestras; Seminários)
ou áreas afins.
Cursos de informática: Pacote Office (windows, Word, Excel) ou áreas afins.
Crescer RH - Rua Getúlio Vargas, 540, 2º andar – centro – Chapecó – www.crescerh.com.br

Local

Crescer RH - Chapecó

Vagas

MÉDICO (A) DO TRABALHO (2354)

19/06/2017

Atividades: Para trabalhar como Médico do Trabalho em indústria de grande porte.
Carga horária: semanal de 15 horas, mas poderá variar (acréscimo), de acordo com
disponibilidade e interesse.
Informações

Requisitos: Necessária mobilidade para residir ou trabalhar na região do Sudoeste do PR.
Remuneração: De acordo com pretensão (categoria). Importante possuir registro ativo no
Conselho Regional de Medicina.
Formação: Medicina ou áreas afins.
Crescer RH - Rua Getúlio Vargas, 540, 2º andar – centro – Chapecó – www.crescerh.com.br

Local

Crescer RH - Chapecó

Vagas

COMPRADOR (A) (2356)

19/06/2017

Atividade: compras de materiais de suprimentos (uso interno); controles da frota de veículos;
elaboração de orçamentos e estudo de viabilidade de negócios; auxiliar no fechamento de
negociação financeira, prazos e descontos; atender futuros e atuais fornecedores;
Informações

Requisito: Disponibilidade para residir no Sudoeste/PR
Remuneração: Inicial de aproximadamente R$ 2.800,00
Crescer RH - Rua Getúlio Vargas, 540, 2º andar – centro – Chapecó – www.crescerh.com.br

Local

Crescer RH - Chapecó

Vagas

CONSULTOR (A) COMERCIAL INTERNO (2360)

19/06/2017

Atividades: Venda ativa e passiva, prospecção, efetuar cobranças, trabalhos administrativos,
apoio aos vendedores externos, participação reuniões e cursos, atendimento telefônico e
mapeamento potencial vendas cidades.
Remuneração: R$ 1.200,00 adicionado de comissionamento conforme produtividade.
Informações

Benefícios: Vale transporte (R$ 150,00), Vale alimentação (R$ 324,00), Plano de saúde, Plano
odontológico, Seguro de vida
Escolaridade mínima: Graduação
Crescer RH - Rua Getúlio Vargas, 540, 2º andar – centro – Chapecó – www.crescerh.com.br

Local

Crescer RH - Chapecó

Vagas

CONSULTOR (A) COMERCIAL (2361)

19/06/2017

Atividades: Atuar no atendimento ao cliente, visitas, prospecções, vendas de pneus (linha
pesada), na região Oeste de SC. - Desejável experiência.
Remuneração: R$ 1.300,00 adicionado de comissionamento.
Informações

Benefícios: Vale transporte, Vale alimentação, Plano de saúde, Plano odontológico, Seguro de
vida e Ajuda de custo
Escolaridade mínima: Ensino médio
Cursos de informática: Pacote Office (windows, Word, Excel) ou áreas afins.
Crescer RH - Rua Getúlio Vargas, 540, 2º andar – centro – Chapecó – www.crescerh.com.br

Local

Organizações Limger

Vagas

ASSISTENTE COMERCIAL

06/06/2017

Requisitos: Ensino Superior completo; Conhecimento e prática em Excel avançado; Experiência na
área comercial e/ou rotinas de RH.
Informações

Perfil Comportamental: Dinâmico (a); Discreto (a); Bom relacionamento interpessoal e boa
comunicação.
Horário: comercial – segunda a sexta-feira.
Interessados enviar currículo para psicologa@organizacoeslimger.com.br

Local

Unoesc

Vagas

ANALISTA ADMINISTRATIVO I

05/06/2017

Carga Horária: 40 horas
Turno: Matutino e Vespertino
Escolaridade: Ensino Superior Completo, diferencial pós-graduação completa
Experiência: 6 meses em setor de compras e/ou Suprimentos
Local de Trabalho: Compras

Informações

Atividades: Atender as solicitações dos setores e assegurar o nível ideal de abastecimento dos
seus estoques; Coordenar o adequado armazenamento dos produtos, a fim de preservar sua
integridade e segurança; Planejar e organizar a disposição das mercadorias estocadas, visando
facilitar sua identificação, localização e manuseio, por linha e produto; Orientar a equipe do
almoxarifado, quanto aos aspectos técnicos dos produtos e procedimentos para manuseio e
estocagem, a fim de manter a integridade, características e condições de uso dos produtos;
Examinar a qualidade dos produtos adquiridos; Interagir com os fornecedores nos processos de
devoluções de produtos; Coordenar equipe interna de compradores; Ser responsável por todas as
compras de materiais e serviços; Negociar as compras estratégicas; Elaborar e equalizar a carta
convite e cotações, acompanhando todos os contratos. Orientar e participar no desenvolvimento
de novos fornecedores visando a assegurar a continuidade de fornecimento; Coordenar os
processos de importação de mercadorias, desde a compra até o desembaraço aduaneiro final e
recebimento dos produtos; Desenvolver e implantar estratégias e procedimentos de contratos de
compras e definir parâmetros para as negociações; Participar no desenvolvimento de
especificações de novos materiais, matérias-primas ou produtos; Elaborar previsões de
necessidades de compras; Criar e implementar indicadores de desempenho do departamento de
compras
Salário: R$ 3.926,42
Inscrições: 12/06 a 22/06 no horário de atendimento entre às 07h30 e 11h30, 13h00 às 17h00
e 18h30 às 22h30, no Protocolo, Bloco Administrativo da Unoesc Joaçaba, ou via postal, por meio
de SEDEX – Encomenda Expressa da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT,
endereçado à Coordenadoria de Desenvolvimento Humano da Unoesc Joaçaba – Rua Getúlio
Vargas, n.º 2125, CX Postal n.º 542, CEP 89.600-000, Bairro Flor da Serra, Joaçaba/SC.
Seleção: Análise do currículo, Prova escrita, entrevista.
Informações no edital

Local

CH Sistemas - joaçaba

Vagas

CONSULTOR TÉCNICO / SUPORTE – 2 vagas

Informações

05/06/2017

Requisitos: estar cursando engenharia da computação.
Interessados enviar currículo para suporte@chsistemas.com.br ou pelo telefone (49) 3521-2982.

Local

Crescer RH - Chapecó

Vagas

MÉDICO (A) DO TRABALHO (2354)

05/06/2017

Atividade: Para trabalhar como Médico do Trabalho em indústria de grande porte. Importante
possuir registro ativo no Conselho Regional de Medicina.
Horário: Carga horária semanal de 15 horas, mas poderá variar (acréscimo), de acordo com
disponibilidade e interesse.
Informações

Requisitos: Necessária mobilidade para residir ou trabalhar na região do Sudoeste do PR.
Remuneração: De acordo com pretensão.
Formação: Medicina ou áreas afins.
Crescer RH - Rua Getúlio Vargas, 540, 2º andar – centro – Chapecó – www.crescerh.com.br

Local

Crescer RH - Chapecó

Vagas

CONSULTOR (A) TÉCNICO COMERCIAL (1982)

05/06/2017

Atividade: Manutenção e prospecção de carteira de clientes, sendo estas indústrias e demais
fábricas de ração para produção de aves e suínos. Mandatória experiência comercial no mercado,
especificamente na linha de nutrição para aves e suínos; Disponibilidade para viagens.
Requisitos: Residir no estado do PR (Preferencialmente região Norte ou Central)
Informações

Remuneração: Inicial de R$ 6.000,00, adicionado variável (após experiência) e amplo pacote de
benefícios. Empresa disponibiliza celular, notebook, carro e despesas de viagens pagas.
Benefícios: Plano de Saúde, Plano Odontológico, Seguro de Vida. Outros.
Formação: Medicina Veterinária ou Zootecnia ou Mba/pós Graduação em Nutrição de Aves e
Suínos ou áreas afins.
Crescer RH - Rua Getúlio Vargas, 540, 2º andar – centro – Chapecó – www.crescerh.com.br

Local

Crescer RH - Chapecó

Vagas

SUPERVISOR (A) DE EXPEDIÇÃO (2228)

05/06/2017

Atividade: Atuar com gestão de indicadores e movimentação de matéria-prima, produto
acabado dentro da fábrica e expedição. Será responsável pela gestão dos processos de
carregamento/descarregamento e armazenagem de produtos frigoríficos e industrializados.
Informações

Remuneração: conforme experiência
Formação: Administração ou Engenharia de Produção ou Engenharia de Suprimentos ou áreas
afins.
Crescer RH - Rua Getúlio Vargas, 540, 2º andar – centro – Chapecó – www.crescerh.com.br

Local

Crescer RH - Chapecó

Vagas

EXECUTIVO (A) COMERCIAL (2254)

05/06/2017

Atividade: Planejamento de vendas, divulgação e demonstração dos produtos e serviços.
Necessária vivência na área comercial, com vendas de serviços.
Forma de contratação: Pessoa jurídica com inscrição no CORE.
Área de atuação: Meio Oeste de SC. Possuir veículo próprio e disponibilidade para viagens
Informações

Remuneração: Fixo inicial de R$ 3.000,00 e adicionada comissão sobre vendas
Benefícios: Plano de saúde, Plano odontológico, ajuda de custo com despesas de viagens.
Formação: Administração ou Ciências Contábeis ou Contabilidade ou Ciências Econômicas ou
Economia ou Marketing ou áreas afins.
Crescer RH - Rua Getúlio Vargas, 540, 2º andar – centro – Chapecó – www.crescerh.com.br

Local

Crescer RH - Chapecó

Vagas

CONSULTOR (A) COMERCIAL (2349)

05/06/2017

Atividade: Vendas de máquinas e equipamentos para indústrias, serralherias, marcenarias e
afins.
Informações

Formação: Engenharia Florestal ou Agronomia ou Técnico Florestal ou áreas afins.
Remuneração: conforme experiência
Crescer RH - Rua Getúlio Vargas, 540, 2º andar – centro – Chapecó – www.crescerh.com.br

Local

Crescer RH - Chapecó

Vagas

CONSULTOR (A) COMERCIAL (2327)

05/06/2017

Atividade: Responsável pelo atendimento ao cliente, vendas de materiais para construção com
ênfase em pisos e revestimentos, realizar cadastro de clientes no sistema, prestar consultoria dos
produtos e fechar vendas.
Informações

Cursos de Informática: Pacote Office (windows, Word, Excel) ou áreas afins.
Remuneração: R$ 1.245,00 adicionado de comissionamento conforme produtividade.
Crescer RH - Rua Getúlio Vargas, 540, 2º andar – centro – Chapecó – www.crescerh.com.br

Local

Crescer RH - Chapecó

Vagas

ADMINISTRADOR (A) DE SISTEMAS TI (2333)

05/06/2017

Atividade: Responsável por administração de servidores Linux e Windows, redes de
infraestrutura, em ambientes de nuvem. - Especificar, projetar, configurar e manter sistemas
complexos em ambientes híbridos.
Informações

Formação: Ciência da Informação ou Tecnologia da Informação (Licenciatura) ou áreas afins.
Remuneração: conforme experiência
Crescer RH - Rua Getúlio Vargas, 540, 2º andar – centro – Chapecó – www.crescerh.com.br

Local

Crescer RH - Chapecó

Vagas

ADMINISTRADOR (A) DE SISTEMAS TI (2335)

05/06/2017

Atividade: Assessorar as agências quanto ao desenvolvimento de negócios nos diversos
produtos e serviços, visando o alcance de metas. Promover treinamentos técnicos para
aprimoramento dos colaboradores sobre os produtos e serviços oferecidos para PF e PJ. Apoiar
com relatórios, diagnósticos e pareceres sobre o potencial do mercado envolvendo os produtos e
serviços, além de participar de negociações de maior complexidade. Apoiar as ações de negócio
visando atender o planejamento e os resultados. Necessária experiência com produtos e serviços
financeiros (Crédito, Seguros, Previdência, Investimentos).

Informações

Formação: Administração ou Ciências Contábeis ou Contabilidade ou Ciências Econômicas ou
Economia ou MBA/Pós Graduação em Gerenciamento de Projetos ou Mba/pós Graduação Em
Gestão Estratégicas de Negócios ou áreas afins.
Remuneração: conforme experiência
Benefícios: Vale refeição, Vale alimentação, Plano de saúde, Plano odontológico, Seguro de
vida, Previdência privada
Cursos extracurriculares: Anbima Cpa 10 ou Anbima Cpa 20 ou áreas afins.
Crescer RH - Rua Getúlio Vargas, 540, 2º andar – centro – Chapecó – www.crescerh.com.br

Local

Crescer RH - Chapecó

Vagas

CONSULTOR (A) COMERCIAL INTERNO (2337)

05/06/2017

Atividade: Prestar atendimento a clientes, emissão de contratos e propostas, atualizações de
cadastro, elaboração de pesquisa de mercado, envio de mala direta, acompanhamento com a
área comercial para definir estratégias de marketing para divulgação da empresa, demais
atividades.
Informações

Formação: Técnico Em Gestão Comercial ou áreas afins.
Remuneração: conforme experiência.
Crescer RH - Rua Getúlio Vargas, 540, 2º andar – centro – Chapecó – www.crescerh.com.br

Local

Crescer RH - Chapecó

Vagas

OPERADOR (A) DE TELEVENDA (2347)

05/06/2017

Atividade: Atendimento a clientes ao telefone; Vendas (televendas); prospecções e manutenção
de carteira de clientes; demais atividades.
Horário: Segunda à sexta-feira até às 20h.
Escolaridade Mínima: Ensino médio
Informações

Remuneração: R$ 1.265,00
Cursos extracurriculares: Atendente de Farmácia ou Farmácia (cursos; Palestras; Seminários)
ou áreas afins.
Cursos de informática: Pacote Office (windows, Word, Excel) ou áreas afins.
Crescer RH - Rua Getúlio Vargas, 540, 2º andar – centro – Chapecó – www.crescerh.com.br

Local

Crescer RH – Chapecó

Vagas

CONSULTOR (A) DE PRÉ-VENDA (2039)

30/05/2017

Atividades: Atuará diretamente na identificação e prospecção ativa de clientes. Abrir
relacionamento com novos clientes com a finalidade de levantar informações profundas e ricas
para auxiliar no processo de vendas da empresa. Realizará atualização de sistemas com
informações relevantes sobre oportunidades em prospecção, apresentará tecnicamente via
contato telefônico os serviços/produtos aos potenciais clientes. Realizará agendamento de
reuniões dos clientes qualificados com o time de vendas. Horário comercial, de segunda à sextafeira.
Informações

Remuneração: R$ 1.300,00 adicionado de bonificação conforme produtividade
Benefícios: Plano de saúde, Plano odontológico
Formação: Comunicação Social ou Marketing ou Publicidade e
Propaganda ou áreas afins.
Crescer RH - Rua Getúlio Vargas, 540, 2º andar – centro – Chapecó – www.crescerh.com.br

Local

Escritório de Advocacia

Vagas

BACHAREL EM DIREITO ou ADVOGADO

30/05/2017

Atividade: Auxílio na elaboração de prazos, atendimento de clientes e realização de audiências.
Remuneração: a combinar
Informações

Formação: Direito
Contato: robinson.gotardo@gmail.com

Local

Crescer RH - Chapecó

Vagas

GERENTE DE RELACIONAMENTO (2194)

30/05/2017

Atividade: Identificar negócios potenciais e apresentar soluções financeiras de acordo com o
perfil e necessidades dos clientes, a fim de desenvolver carteira; Necessário: Experiência em
negócios do ramo financeiro; Conhecimento de serviços financeiros e bancários, cenário
econômico, contabilidade, matemática financeira, análise de crédito
Remuneração: Empresa estará negociando conforme experiência
Informações

Benefícios: Vale refeição, Vale alimentação, Plano de saúde, Plano odontológico, Seguro de
vida, Previdência privada
Formação: Administração ou Engenharia Econômica ou MBA/Pós
Graduação em Gestão Financeira ou Gestão Financeira ou áreas afins.
Cursos Extracurriculares: Anbima Cpa 10 ou áreas afins.
Crescer RH - Rua Getúlio Vargas, 540, 2º andar – centro – Chapecó – www.crescerh.com.br

Local

Crescer RH - Chapecó

Vagas

ASSESSOR (A) COMERCIAL (2335)

30/05/2017

Atividade: Assessorar as agências quanto ao desenvolvimento de negócios nos diversos
produtos e serviços, visando o alcance
de metas. Promover treinamentos técnicos para aprimoramento dos colaboradores sobre os
produtos e serviços oferecidos para PF e PJ. Apoiar com relatórios, diagnósticos e pareceres sobre
o potencial do mercado envolvendo os produtos e serviços, além de participar de negociações de
maior complexidade. Apoiar as ações de negócio visando atender o planejamento e os resultados.
Necessária experiência com produtos e serviços finaceiros (Crédito, Seguros, Previdência,
Investimentos).
Informações

Remuneração: Empresa estará negociando conforme experiência
Benefícios: Vale refeição, Vale alimentação, Plano de saúde, Plano odontológico, Seguro de
vida, Previdência privada
Formação: Administração ou Ciências Contábeis ou Contabilidade ou
Ciências Econômicas ou Economia ou MBA/Pós Graduação em Gerenciamento de Projetos ou
Mba/pós Graduação Em Gestão Estratégicas de Negócios ou áreas afins.
Crescer RH - Rua Getúlio Vargas, 540, 2º andar – centro – Chapecó – www.crescerh.com.br

Local

Crescer RH - Chapecó

Vagas

GERENTE COMERCIAL (2336)

30/05/2017

Atividade: Gerenciar os negócios da filial, elaborar e definir metas para cumprir o plano
estratégico e objetivos definidos pelo grupo. Controlar as rotinas da área comercial,
administrativa e operacional e acompanhar o desempenho financeiro da unidade, com o objetivo
de reportar informações à matriz. Necessária vivencia no segmento de moto peças.
Informações

Remuneração: Empresa estará negociando conforme experiência, adicionado de excelente
pacote de benefícios.
Formação: Administração ou Técnico Em Gestão Comercial ou Mba/pós Graduação Em Gestão
Estratégicas de Negócios ou áreas afins.
Crescer RH - Rua Getúlio Vargas, 540, 2º andar – centro – Chapecó – www.crescerh.com.br

