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Gerente de Operações Comerciais – Empresa localizada a 200km de Cuiabá/MT








Possuir: Inglês fluente
Atuar na área de operações de bolsa (Chicago e BMF); entender do comercial de originação de soja e milho;
comercialização de grãos (CBTO).
Leitura dos mercados futuros de derivativos agrícolas (CBOT), tendências, acompanhamento do mercado físico e
análise diárias; acompanhamento de indicadores de preços e formação de preços de grãos com base em
informações dos mercados nacional e internacional atualizadas diariamente, para apoio comercial e estratégico
da empresa, análise e acompanhamento dos custos de logística e armazenagem de grãos; análise e avaliação de
novos negócios no setor.
Formação em Engenharia, Administração, Economia
Profissional com experiência com Vendas em Commodities Agrícolas (Grãos); tradings
Operar nos Estados: MT, GO e MS.

Engenheiro de Manutenção Eletríco – Taubaté/SP
 Competências técnicas – Conhecimento




























Superior completo em Engenharia Mecatrônica.
Experiência em manutenção elétrica/mecânica.
Sólidos conhecimentos em (MS Office, Minitab, programas de gestão “BPQS”), entre outros.
Sólida experiência em linguagem de programação e controle de processos/automação industrial (PLC, Robotic Arms,
etc.).Conhecimento em processos de conformação de compósitos à quente e à frio.
o Prensas hidráulicas.
o Fornos de aquecimento com GN.
o Ferramentas de corte.
Desejável Inglês.
Competências técnicas – Habilidades
Otimizar a estrutura/organização de manutenção, bem como adequação de headcount.
Coordenar as rotinas e atividades de manutenção, elaborar procedimentos e instruções de trabalho e treinamento da
equipe.
Avaliar as necessidades de renovação de instalações, equipamentos (máquinas, motores, etc.), entre outros.
Gerenciar indicadores de manutenção (MTBF, MTTS, Confiabilidade, Atendimento, etc.).
Assessorar em atividades como planejamento, contratações e negociações da área.
Atuar como facilitador junto aos fornecedores de engenharia de manutenção, prestadores de serviços ou fornecedores de
produtos e equipamentos, entre outros, bem como acompanhamento do serviço de terceiros.
Realizar o planejamento das manutenções preventivas, corretivas e preditivas das máquinas e equipamentos hidráulicos e
elétricos.
Monitorar e analisar as falhas repetitivas de equipamento.
Conhecer as técnicas para análise de falhas (FMEA, Weibull, etc.).
Conhecer e aplicar técnicas de análise e solução de problemas para mitigar recorrências (QRQC, A3, 8D, etc.).
Desenvolver e manter um plano para peças e equipamentos de reposição (spare parts).
Analisar os custos de manutenção.
Acompanhar e auditar os documentos internos e externos e apoiar a gerência na programação de projetos e processos
internos.
Identificar e reportar os riscos em termos de segurança associados as atividades de manutenção.
Elaborar/acompanhar o planejamento e o controle financeiro do departamento (budget, forecast, etc.).
Competências comportamentais
Capacidade de adaptação às novas tecnologias.
Aberto a mudanças, novas ideias e conceitos independentemente de sua formação.
Pleno conhecimento de seus limites e como ultrapassá-los.
Visão holística aplicada às qualidades humanas e profissionais de sua equipe e da organização.
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Ousado e inovador, capaz de criar formas alternativas de se resolver um problema, quebrando paradigmas e formulando
uma nova visão das atividades de manutenção.
Visão do cliente.
Comunicador eficaz aceitando

Líder de Produção – Taubaté /SP


Formação
Desejável: Técnico em mecânica ou ensino médio.
Principais responsabilidades: e experiências
Vivência em indústria de auto-peças, com atendimento



Desejável conhecimento em ferramentas de molde frio e quente ou injeção plástica.
Experiência em gestão de pessoas, férias, horas extras e absenteísmo.
Gestão de pessoas.
Boa comunicação (ouvir e falar).
Capacidade de gerir e treinar as equipes, tornando-as multifuncionais.
Conhecimento em implantação de procedimentos de trabalho.
Desenvolvimento das equipes.
Conceito e gestão de indicadores (OEE, Scrap, Absenteismo, Turn over, Pesquisa de satisfação, PLR, entre
outros).
Definição de ações para desvios de objetivos não atingidos
Acompanhamento de manutenção preventiva e corretiva.
Conhecer ferramentas como: MASP, 8D, Lean Manufacturing, Espinha de peixe.
Participação em auditorias de cliente e de certificação.
Habilidades e competências:
Resiliente.
Persuasão.
Comunicação.
Flexível.
Trabalho em equipe.
Assertividade.
Outros:
Visão de curto, médio e longo prazo.
Orientado para resultados em equipe.
Senso de realidade.
Assuma a responsabilidade e reconheça os erros.
Disponibilidade para atuar em turnos de produção.
Disponibilidade para hora extra e viagens.



Benefícios: Cartão alimentação, convênio médico / odontológico, transporte, refeição e ppr.
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Analista de Controle de Qualidade JR – Barueri / SP




Técnico em Química (CRQ)
Ter experiência em Indústria
Horário: a definir






Coletar as amostras dos lotes de produtos acabados, a fim de realizar as análises físico-químicas;
Realizar testes analíticos em produtos acabados, através de análises físico-químicas;
Registrar os resultados de análises nas respectivas fichas de análises e no sistema informatizado;
Abrir Ordem de Produção (OP) de produto acabado no sistema informatizado e gerar os rótulos para as
embalagens;
Preparar soluções para realizar análises físico químicas nos produtos acabados;
Registrar as soluções preparadas para análises físico químicas de produtos acabados, no Livro de Preparo de
Soluções;




Eletrecista – Barueri/SP






Experiência na função;
Experiência na Industria
Desejável Técnico em Eletricista Industrial
Senai/Eletro Eletrônico
Curso: NR10; CEP etc.



Dar suporte a fábrica (pane elétrica/defeitos/curto circuitos/motores elétricos/sobrecarga de energia,
disjuntores) etc.
Fazer a manutenção preditiva, preventiva e corretiva das máquinas, instalações em equipamentos elétricos.
Acompanhar prestadores de serviços em cabines primárias, secundárias e salas elétricas.
Reparos de painéis de comando geral (trocando bobinas, reles, chaves magnéticas, fiação elétrica)etc.




Mecânico Industrial – Barueri / SP





Experiência na função;
Experiência na Indústria
Desejável Técnico em Manutenção Industrial
Desejável conhecimento com hidráulica; pneumática; caldeira; bombas; espaço confinado.



Dar Suporte a fábrica (problemas com máquinas, equipamentos e dispositivos mecânicos entre outras
ocorrências.
Efetuar as inspeções de rotina para diagnosticar o estado de conservação e funcionamento dos equipamentos
mecânicos.
Executar serviços de manutenção mecânica preventiva e corretiva.
manutenção de motores elétricos, moto-bomba entre outros, efetuando a troca de selo mecânico, rolamentos e
buchas. Realizar a lubrificação, regulagens e calibragens de todos os equipamentos mecânicos e pneumáticos.
Examinar periodicamente máquinas e equipamentos industriais, dispositivos mecânicos entre outros, execução
de pequenos serviços de solda, corte com maçarico. Executar a troca de óleo, limpeza e manutenção dos
compressores.
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Coordenador de Service Desk – Zona Sul / SP










Atuar com atividades gestão de processos para atendimento dos SLAs definindo prioridades.
Garantir a melhoria contínua do Service Desk e do processo de gestão de incidentes.
Participar de reuniões gerenciais e operacionais apresentando análises visando melhorar o desempenho
dos indicadores.
Revisar e melhorar processos de TI na empresa
Elaborar e definir e aplicar normas e procedimentos padrão de atendimentos à todas as unidades.
Gerir os ativos de TI da empresa (Laptops, Desktops, Celulares, etc.)
Ser multidiciplinar e atuar como ponto de suporte técnico para a equipe de Service Desk
Garantir a obtenção dos indicadores de SLA estabelecidos para suporte às chamadas telefônicas, e-mails
e chamados na fila de atendimento diário. Reconhecer e recomendar melhorias operacionais.
Monitorar e comunicar o desempenho da equipe de acordo com o estabelecimento de padrões de
monitoramento de qualidade atraves de indicadores. Atribuir, dirigir e verificar o trabalho dos membros
da equipe para atividades sob seu controle



Requisitos:



Formação Superior completa nas áreas de Ciência da Computação, Engenharia da Computação o ou
afins, além de vivência como Coordenador de Service Desk.
Certificação ITIL e Cobit.
Experiência em ServiceNow.
Habilidades para negociação e administração de conflitos.
Gostar de trabalhar na área de suporte, lidar com situações de pressão, ser paciente, proativo,
persistente, ter iniciativa, com boa comunicação, trabalhar em equipe, facilidade de atendimento e bom
relacionamento com os usuários.
Manter política de TI e zelar pela imagem da empresa, mantendo sigilo das informações.
Profissional com experiencia em liderança de service desk ou contact center, organização e método.
Inglês Fluente.
Espanhol Desejável.










Gerente de Desenvolvimento de Produto – Sul/MG


Formação: SUPERIOR FARMÁCIA



Requisitos Necessários:
Superior em Farmácia,



Pós Graduação áreas afins,



Legislação Sanitária Vigente,



Inglês avançado,



Atividades:



Gerenciar a equipe de desenvolvimento de novos produtos, embalagem e suporte à fábrica orientando e dando
condições para o desenvolvimento dos projetos e da equipe administrativa do desenvolvimento
correspondendo às estratégias comerciais e/ou técnicas definidas pela empresa, trabalhando em sinergia com
as demais áreas, com o objetivo de fortalecer os relacionamentos e desenvolver produtos de qualidade.
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Gerente de Segurança do Trabalho e Meio Ambiente – Região de Blumenau / SC


Superior completo e pós graduação nas áreas de atuação;



Sólida experiência na função;



Indispensável conhecimentos em NR’s, Legislação trabalhista, Licenças Ambietais e Segurança Patrimonial.



Detalhes da Oportunidade:



Atendimento a legislação e suporte a todas as oportunidadesda empresa na área de Segurança do Trabalho e
Meio Ambiente.

Gerente Administrativo Geral – Sul /MG


Gerenciar as equipes de: Finanças, Contábil, Fiscal, Importação, RH e Jurídico.



Gerenciar as operações de apoio da empresa



Desenvolvimento de melhorias



Definir e gerenciar estratégias



Assessoria aos gestores da empresa



REQUISITOS PARA O CARGO:



Superior completo em Administração, Economia ou áreas afins.



Desejável Pós-Graduação ou MBA.
REQUISITOS DESEJÁVEIS PARA O CARGO:



Experiência comprovada na gestão administrativa e financeira



BENEFÍCIOS OFERECIDOS:



Vale-alimentação, Vale-Transporte, Seguro de Vida, Plano de Saúde e PLR.

Coordenador da Qualidade – Zona Leste / SP




Experiência no seguimento Têxtil, responsável pela Controle de Qualidade de Matéria-Prima e Produto acabado.
Experiência com normas da ABNT.
Experiência com Liderança de Equipe.

Gerente de Desenvolvimento de Novos Negócios – Empresa localizada a aproximadamente
3 horas de SP
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Gerenciar a implantação de novos processos, criação e aplicação de novos produtos para atender ao segmento
automotivo interno e externo.
Gerenciar o lançamento de novos produtos otimização de investimentos e recursos da área de Desenvolvimento
de Produtos do segmento de auto peças e automotivo.
Elaboração de estratégias com objetivo de reforçar a presença do produto no mercado Brasileiro e expansão
em novos mercados.
Imprescindível:
Imprescindível experiência no segmento de autopeças ou automotivo
Inglês fluente
Disponibilidade para residir a aproximadamente 3 horas de SP.

Engenheiro de Desenvolvimento de Produto – Empresa localizada a aproximadamente 3
horas de SP





Imprescindível:
Atuação com atividades relacionadas à área de desenvolvimento de produtos do segmento de autopeças /
automotivo, com FMEA. Controle de melhorias, reuniões e afins.
Experiência no segmento de autopeças ou automotivo, preferencialmente produtos plásticos de aparência do
veículo (retrovisores, lanternas, faróis, paralamas, frisos).
Empresa localizada a aproximadamente 3 horas de SP.

Coordenador de Qualidade - Empresa localizada a aproximadamente 3 horas de SP





Descrição:
Elaborar e implementar modelos e ferramentas de controle da qualidade, com foco na adoção de políticas e
técnicas de melhoria contínua. Realizar mapeamento de processos, instruções de trabalho, análise e controle de
não conformidades, ações corretivas, controle de indicadores de desempenho e acompanhamento de auditoria
interna e externa.
Desejável experiência no segmento automotivo.

Analista de Comercio Exterior – Diadema / SP


Atribuições: Será responsável pela condução das operações importação, estará envolvido diretamente na
exceção dos procedimentos administrativos, logísticos, financeiros aduaneiros do comercio internacional.



Conhecimento nas rotinas de importação e exportação. Habilidades em negociação com clientes internos,
externos e fornecedores.



Analisa tendências de negócios, identifica oportunidade de novos mercados e participa no fechamento de
contratos de compra e venda internacional.



Requisitos:



Ensino Superior Completo.



Inglês Fluente.



Ter fácil acesso Diadema-SP
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Regime de contratação PJ



Trabalhar 4X na semana



Benefícios: 20 dias de férias, alimentação, transporte e décimo terceiro.

Gerente de Recursos Humanos – Taubaté / SP





Contratação CLT com benefícios de praxe.
Residir no Vale do Paraíba, experiência com liderança de RH,
Formação em Psicologia, ADM ou RH.
Experiência em: Treinamento e Desenvolvimento, Indicadores, recrutamento e seleção, cargos e salários,
descrição de cargos, contratos de expectativas, plano de carreira.

Gestor de Fundição – Taubaté / Diadema


Superior Completo em Engenharia ou áreas pertinentes.



Experiência em gestão de pessoas e processos de fundição de ferro



Experiência em Indústria



Contratação PJ



Benefícios: CM, CO, refeição na Empresa.

Supervisor de Produção de Pão – Zona Leste / SP


Experiência na função, em industrias do ramo alimenticios na fabricação de pão.

Coordenador de Vendas – Boituva / SP










Conhecimento
Experiência no segmento químico linha de adesivos, elétrica e eletrônica (indústria e varejo);
Participar do processo de elaboração do plano anual, semestral ou trimestral de vendas, propondo metas,
estratégias, táticas e ações específicas para o cumprimento dos resultados;
Elaborar Propostas Comerciais;
Apoiar, coordenar e analisar visitas estratégicas de clientes em potencial, visando o fechamento de novos
negócios, consolidação do relacionamento, identificação e solução de problemas, bem como garantir a sua
satisfação com os produtos da empresa;
Coordenar e acompanhar follow-up nos clientes assistidos pela área técnica, trabalhar em conjunto a área
técnica conforme necessidade;
Responsável por liderar e coordenar a equipe de vendas Internas, externas e efetuar o acompanhamento de
representantes e distribuidores.
Coordenar a política comercial incluindo preços de venda dos produtos, pratica comercial, definição da
estrutura comercial (vendedores internos, externos e representantes.
Habilidades
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Iniciativa
Flexibilidade
Compreensão interpessoal e empatia
Competitividade
Coaching
Visão no cliente
Capacidade de Liderança
Trabalho em equipe
Comprometimento
Agilidade para tomada decisõe



Exigências













Escolaridade Mínima: Superior completo. Desejável (não mandatório) Engenharia química ou químico
Inglês – avançado
Disponibilidade para viagens nacionais e internacionais
Disponibilidade para residir na região
Benefícios
Refeição local
Cesta básica após o período de experiência
Cartão farmácia
Seguro de vida
PLR convencionado
Remuneração variável (conforme indicadores)

Coordenador de Produção – Zona Sul / SP






Atuar no 2° turno
Coordenar as atividades do setor de produção, avaliar os planejamentos de fabricação e definir os indicadores
de controle, a fim de garantir a padronização técnica, qualidade, custo e entrega dentro do prazo.
Conhecimentos em legislações de indústria farmacêutica. Conhecimento em BPF.
Superior Completo em Farmácia / Química.
Possuir CRF/CRQ ativo.
Idioma: Inglês - Intermediário

Analista de Planejamento Financeiro – Triângulo Mineiro


Funções aderentes a área de Tesouraria tais como:
o Analise e efetivação de operações bancárias: investimentos, empréstimos, derivativos e câmbio;
o Contabilização e relatórios gerenciais de apoio;
o Fluxo de Caixa (Realizado e Previsto) e movimentação bancária;
o Colaboração no Planejamento financeiro e orçamento anual;
o Relatórios diários e mensais com indicadores de operações financeiras;
o Contato com instituições financeiras nacionais e internacionais;
o Acompanhamento de estoque e planejamento comercial;
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Exigências:
o Matemática Financeira, HP 12C;
o Inglês Avançado / Fluente;
o Excel Avançado;
o Formação em Administração; Economia ou Contabilidade;
o Experiência na área de Tesouraria englobando operações baseadas em exportação e derivativos;
o Bloomberg;
o Boa comunicação e trabalho em equipe;

Coodenador de Treinamento – ABC


Formação: Administração, Psicologia, MKT, Pedagogia ou Farmácia



Desejável MBA



Atribuições:



Desenvolver os conteúdos e cronograma para aplicação de treinamentos para a força de vendas.



Planejar a logística de treinamento, objetivando otimizar recursos.



Apresentar os resultados das capacitações realizadas



Avaliar o aprendizado técnico da equipe por meio das avaliações, visando esclarecer dúvidas.



Necessária disponibilidade total de viagens.

Gestor de Marketing – Região de Valinhos / SP


Áreas de atuação











Marketing
Marketing digital
Marketing Esportivo
Marketing da Industria de Alimentos
Estratégia
Comunicação Social
Mídia Social
Design Gráfico
E-Commerce



Principais atividades



Procuramos pessoas que se motivam com desafios e em resolver problemas, sejam hands-on, analíticas e olhem
fora da caixa para achar soluções para problemas.



Suas principais atribuições são:
Montar estratégia anual de marketing, com definição de posicionamento e estratégia de comercialização dos
produtos.
Planejar e executar plano 360° de marketing da empresa
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Ponto focal entre agência de marketing e empresa
Trabalhar juntamente ao setor de P&D (Industrial) para lançamento de novos produtos
Renovação e reestruturação do novo site e gestão do e-commerce próprio
Gestão interna e envio de material de Trade Marketing para representantes e clientes



Habilidades esperadas



Autonomia
Hands-on (mão da massa)
Bom relacionamento interpessoal
Pró-atividade
Experiência com realização
de campanhas anuais de marketing, planejamento estratégico e gestão de agências parceiras é imprescindível
para esta vaga.
Conhecimento em Photoshop e/ou outros programas de design
gráfico será um diferencial. Modalidade de contratação CLT

Gerente de Marketing – ABC










Gerenciar linha e produtos, desenvolvendo e acompanhando os planos de prospecção de mercado,
identificando novas áreas de atuação ou segmentos de mercado, visando a aumentar o volume de vendas e a
participação de mercado.
Acompanhar as tendências do mercado e o comportamento da concorrência, visando a identificar formas de
melhor atender ao cliente, apresentando sugestões para consecução desse objetivo.
Administrar a comunicação externa da empresa, elaborando os planos de propaganda e contratando
fornecedores de serviços, como agências, veículos de mídia etc.
Interagir com as áreas de desenvolvimento e produção na definição de novos produtos e modificações em
produtos existentes, visando a melhorar a produtividade, qualidade dos produtos, satisfação dos clientes e
distribuição da linha.
Elaborar Forecast de Venda para start de produção.
Experiência em gestão de produtos, elaboração e análise de pesquisa de mercado, precificação,
acompanhamento de vendas e elaboração de campanhas promocionais.
Idioma: Inglês - Fluente

Coordenador de Materiais – Sul/MG
o








Ensino superior em Administração, Logística ou áreas afins

Coordenar as atividades de planejamento e controle de produção.
Planejamento de produto da Gráfica (cartucho, bula e alumínio)
Planejar a compra dos insumos matéria-prima e materiais de embalagem
Análise de MPS e MRP
Relatórios gerenciais, administrar o envio das carteiras de pedidos para os fornecedores e folow-up.
Gestão de pessoas.
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Coordenador de Utilidades – Sul/MG


Ensino Superior em Engenharia Mecânica ou áreas afins



Principais atividades:

 Atuar junto à gerência dando suporte a novos projetos relacionados a Utilidades e equipamentos correlatos;
 Gestão de equipes
 Programar, Liderar, Organizar e Controlar as atividades da área de Utilidades referente aquisição de material,
controle de manutenções preventivas e corretivas, orçamento da área e do pessoal;

 Atuar em conjunto com as demais áreas do Departamento de Engenharia e Manutenção para assegurar a



continuidade das operações de produção;
Conhecimento técnico em sistema HVAC, geração e transmissão de vapor, sistemas gelados Chiller;
Sistemas de água purificada;

Analista de Desenvolvimento Farmacotécnico – Gioás






Realizar pesquisas bibliográficas para desenvolvimento de novo produto, buscando dados em farmacopeias,
livros, sites, artigos científicos a fim de obter conhecimento sobre ativo e os excipientes do produto, processo
de fabricação além de verificar os parâmetros de absorção e solubilidade do fármaco,realizar estudos de pre
formulação , entender de farmacocinética , elaborar relatório desenvolvimento de produto para Anvisa e
participar da definição dos aatributos de qualidade do produto , analise de risco e validação sumario de
processo.
Acompanhar criticamente os estudos de estabilidade,elaborar toda documentação necessária para Anvisa
transferir os processos para fabrica, conhecimento de montar respostas para exigências do órgão regulador e
ter conhecimento das legislações para registro, estabilidade e pós registro
Conhecimentos analíticos para discutir com setor desenvolvimento analítico.
Ter facilidade de comunicação e relacionamento inter pessoal , ter visão critica e analítica , ser motivado, ser
organizado .

Gerente Geral – ABC / SP


Responsabilidades:



Responderá pela gestão das seguintes áreas: Comercial (maior foco), inclusive para mercado externo Finanças,
Contas a Pagar e Receber, Fiscal, Custos, Contabilidade, Orçamentos, Tributos , TI e Logística.



Irá gerir as atividades e políticas da área comercial, alinhando a área aos objetivos estratégicos da empresa.
Avaliará resultados e acompanhará indicadores de desempenho. Desenvolverá plano de negócios para cumprir
metas.



Atuará no planejamento estratégico de vendas com foco no aumento de negócios.



Responderá pelo controle da rentabilidade operacional, envolvendo receitas, custos, margem de contribuição e
consolidação dos dados.
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Fará a análise de investimentos/projetos. Será também responsável pelo orçamento da empresa.



Seu reporte será à Presidência. Terá uma equipe de em média 20 pessoas entre diretos e indiretos. Área de
Contabilidade terceirizada.



Idiomas: Necessário inglês fluente e Espanhol Intermediário.



Formação: Administração de Empresas/Economia ou cursos afins, complementado por MBA nas áreas
(Marketing/Finanças) etc.



Tipo de Contrato: Pessoa Jurídica (pode ser no Simples Nacional).



Benefícios:



Assistência Médica/Assistência Odontológica/Seguro de Vida/Restaurante na empresa/Estacionamento/Bolsa
de Estudos



Remuneração: Está em aberto pois não temos este cargo ainda na empresa. Remuneração variável (bônus
anual) atrelado ao atingimento de metas

Gerente de Desenvolvimento Novos Negócios – Sul/MG
Responsabilidades:
Responderá pela gestão das seguintes áreas: Comercial (maior foco), inclusive para mercado externo Finanças, Contas a
Pagar e Receber, Fiscal, Custos, Contabilidade, Orçamentos, Tributos , TI e Logística.
Irá gerir as atividades e políticas da área comercial, alinhando a área aos objetivos estratégicos da empresa. Avaliará
resultados e acompanhará indicadores de desempenho. Desenvolverá plano de negócios para cumprir metas.
Atuará no planejamento estratégico de vendas com foco no aumento de negócios.
Responderá pelo controle da rentabilidade operacional, envolvendo receitas, custos, margem de contribuição e
consolidação dos dados.
Fará a análise de investimentos/projetos. Será também responsável pelo orçamento da empresa.
Seu reporte será à Presidência. Terá uma equipe de em média 20 pessoas entre diretos e indiretos. Área de
Contabilidade terceirizada.
Idiomas: Necessário inglês fluente e Espanhol Intermediário.
Formação: Administração de Empresas/Economia ou cursos afins, complementado por MBA nas áreas
(Marketing/Finanças) etc.
Tipo de Contrato: Pessoa Jurídica (pode ser no Simples Nacional).
Benefícios:
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Assistência Médica/Assistência Odontológica/Seguro de Vida/Restaurante na empresa/Estacionamento/Bolsa de
Estudos
Remuneração: Está em aberto pois não temos este cargo ainda na empresa. Remuneração variável (bônus anual)
atrelado ao atingimento de metas

Engenheiro Metalúrgico - Taubaté




Engenheiro formado em Engenharia Metalurgista ou Materiais, com experiência em indústria.
Pode ser recém formado ,com vontade de colocar em pratica o que aprendeu na faculdade, que fique no chão
de fabrica analisando falhas, melhorias, processos entre outros.
Contratação CLT

Secretária – Vila Olímpia / SP
o Inglês fluente
 Experiência em atendimento a presidentes de empresas






Outras qualidades necessárias, que saiba;
 Planejar.
 Organizar.
 Coordenar.
 Comandar.
 Controlar
 Dinâmica
Que tenha:
 Diplomacia para lidar com diversas situações
 Equilibrio emocional
 Compostura
 Iniciativa própria
 Discrição e lealdade

Algumas atribuições, dentre outras:
















Organizar o seu local de trabalho, mantendo-o limpo e funcional.
Estabelecer uma rotina diária de trabalho.
Organizar e manter atualizada a sua agenda e a do seu chefe executivo.
Despachar com seu chefe.
Distribuir tarefas
Manter arquivos estritamente organizados
Recepcionar visitantes e manter contatos de interesse da empresa.
Atender a telefonemas, filtrando as ligações para seu chefe.
Redigir correspondências e e-mails
Digitar e reproduzir correspondências e outros documentos.
Expedir correspondências.
Protocolar documentos.
Receber, selecionar, ordenar, encaminhar e arquivar documentos.
Preparar e secretaria reuniões.
Tomar providências relativas às viagens dos executivos da organização.
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Organizar as rotinas administrativas particulares do diretor.
Controlar os pagamentos particulares do diretor

Supervisor de Produção de Desenvolvimento de Biscoito – Zona Leste / SP


Experiência na função, em industrias do ramo alimenticios na fabricação de biscoito.

Gerente de Médias e Pequenas Contas – Farmaceutica / SP Capital


Gerente de Médias e Pequenas Contas







Este profissional será responsável por:
Atender médias e pequenas redes de drogarias localizadas no estado de SP, principalmente na grande São Paulo.
Atender redes de associativismos e estreitar a relação com a Febrafar.
Realizar venda direta ou indireta (via distribuidor) à estes clientes.
Implementar ações de Trademarketing e ações/campanhas/treinamento visando minimizar trocas de nossos produtos
pelos balconistas.



Benefícios:
 Carro
 Laptop
 Celular
 Plano de Saúde e odontológico

Analista de Estabilidade JR - ITAPEVI
Principais Atividades:
Realizar e revisar as análises de estudo de estabilidade de lotes pilotos industriais e bancada em estabilidade.
Realizar e revisar as análises de estudo de fotoestabilidade de lotes pilotos industriais, conforme protocolo interno.
Atualizar lista de padrões analíticos do setor, controle de reagentes e vidrarias.
Realizar e Auxiliar na conferência de protocolos e relatórios de estabilidade, laudos, planilhas e outros.
Controle de entrada e saída de amostras da câmara de estabilidade.
Suporte no respaldo ao departamento de Assuntos Regulatórios.
Requisitos:
Imprescindível ter experiência na área.
Formação: Superior completo – Farmácia.

Analista de Desenvolvimento Analítico JR - ITAPEVI







Principais Responsabilidades:
Realizar o levantamento das necessidades laboratoriais (reagentes, colunas cromatográficas, padrões de
referência e outros) a partir de pesquisa de monografias farmacopeicas, DMF's e demais bibliografias, ara
realização da análise de novas matérias primas e novos produtos terminados.
Avaliar metodologias analíticas farmacopeicas e auxiliar no desenvolvimento analítico, contendo todos os dados
brutos do desenvolvimento do método para se manter uma rastreabilidade das metodologias e especificações
criadas para os novos produtos.
Auxiliar na elaboração do relatório de desenvolvimento analítico, contendo dados brutos do desenvolvimento
do método.
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Auxiliar na validação de novas metologias analíticas desenvolvidas, com criação de protocolo e relatórios de
validação.
Realizar a análise de lotes piloto bancada em desenvolvimento, análise de lotes piloto industriais e validações de
processo, dando respaldo analítico.
Suporte a estabilidade, discutindo e treinando novas metodologias analíticas.
Auxiliar na conferência de protocolos e relatórios de validação analítica, laudos, perfis de dissolução e outros.





Requisitos:
Imprescindível a experiência na área.
Graduação em Farmácia



Coordenador de Marketing – Zona Oeste /SP







Elaborar planos comerciais das marcas e/ou categorias em conjunto com equipes como Marketing e Vendas;
Coordenar eventos;
Coordenar campanhas, estabelecer comunicação com equipes de outros setores, de acordo com o surgimento
de necessidades na produção de ações e campanhas.
Administrar o conteúdo e identidade visual da empresa e garantir a integração e atualização das informações
em todos os meios de comunicação e ações como eventos, campanhas e materiais impressos. Atuar no
desenvolvimento de divulgação dos produtos, criação de materiais de divulgação, manutenção do site, mídias
sociais e APPs.
Desenvolver projeto de embalagens com criação de novas embalagens.
Ensino superior na área concluindo ou completo.
Idioma: Inglês – Fluente
Será um diferencial apresentar conhecimentos na área de Marketing e Trade Marketing



Contratação CLT



Horário de trabalho: De segunda a sexta das 08h00 as 18h00 e as sextas das 08h00 as 17h00



Benefícios:



Vale Transporte, Assistência Médica / Medicina em grupo, Tíquete Refeição, Assistência Odontológica, Seguro





de Vida em Grupo, Tíquete Alimentação, Participação nos lucros, Convênio com Farmácia

Coordenador de Sistemas – SUL /MG



Superior Completo em Análise de Sistemas, Ciência da Computação, Engenharia da Computação.
Conhecimento em SAP (Todos os Módulos com ênfase em SD, MM, FI e WM)



Principais atividades:






Documentação de alterações
Controle de mudanças
Gerenciamento de demandas.
Gestão de equipes
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Consultor Funcional SAP MM – Sênior - SUL /MG


Desejável academia no módulo de MM



Superior Completo em Análise de Sistemas, Ciência da Computação, Engenharia da Computação.







Conhecimento em configuração SAP no módulo de MM;
Liderar projetos, documentação de projetos, testes integrados, especificação técnica, análise de processo.
Localização Brasil. SAP NF-e (GRC INbound/Outbound);
SAP NF-e (GRC INbound/Outboud);
Conhecimento no processo da cadeia de suprimentos, transferência entre centros, subcontratação e
beneficiamento, STO (Stock Transfer Order);
Desejável conhecimento em ABAP ( p/debbug);



Consultor Funcional SAP SD – Sênior - SUL /MG


Superior Completo em Análise de Sistemas, Ciência da Computação, Engenharia da Computação.






Conhecimento em configuração SAP no módulo de SD;
Liderar projetos, documentação de projetos, testes integrados, especificação técnica, análise de processo.
Localização Brasil. SAP NF-e (GRC INbound/Outbound);
Conhecimento nos processos de vendas, logísticos, pricing, fórmulas, desenvolvimentos de relatórios,
monitores, interfaces com sistemas legados;
Desejável conhecimento em ABAP ( p/debbug);



Analista PCP – Taubaté


Formação:
Superior completo em Administração ou Tecnólogo em Logística
Habilidades:
Organização, Informática (office), internet e sistema ERP
Experiência:
Em autopeças com vivência em PCP e PCM.
Principais responsabilidades :
Analise do EDI dos clientes identificando possivéis variações.
Elaborar forecast de vendas com base nos releases do cliente.
Montar Semanalmente o plano de produção (MPS) com visão de 4 semanas, em conjunto com o PCP , para
analisar a capacidade de produção e necessidade de MOD, H.E e paradas de manutenção.
Montar Mensalmente o plano de produção (S&OP) com visão de 4 meses, em conjunto com o PCP , para
analisar a capacidade de produção e necessidade de MOD, H.E e paradas de manutenção.
Analisar semanalmente os indicadores de performance de entrega de todos os clientes, e preencher os KPI's
e divulgar nos quadros de gestão.
Acompanhar diariamente o indicardo de performance de entrega ao cliente "Pedido vs Relizado" (MPM)
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Cuidar para que a qualidade dos trabalhos desenvolvidos, mantenhan-se dentro dos padrões exigidos e
determinados pela empresa.
Conhecer e aplicar as práticas pertinentes e a importância de suas atividades na contribuição para atingir os
objetivos do Sistema de Gestão da Qualidade da empresa.
Necessário :
Com habilitação de carro e disponibilidade para viagens.
Horário de trabalho:


Administrativo



Benefícios:



convênio médico/odontológico, seguro de vida, cartão alimentação, restaurante na empresa, transporte e
PPR.

