Vagas para Estágio ou Emprego
Curso Gestão Empresarial (Presencial ou EaD)
•
•

Consulte também as vagas do:
CIEE: www.ciee.org.br - telefone (18) 3222-9733 - Rua Joaquim Nabuco, 849.
Instituto Talentos: faça seu cadastro pelo telefone (18) 2101-1542 / (18) 98204-2412 (whatsapp) ou
pessoalmente na Rua Siqueira Campos, 602 - Subsolo.
As vagas a seguir podem ter sido ocupadas, entre em contato para saber se ainda estão disponíveis.

Publicado em 25 de Junho de 2018

Publicado em 13 de Junho de 2018
A Alimentos Wilson está com uma vaga de estágio disponível
Atividades:
Atendimento a clientes internos e externos, elaboração de relatórios, acompanhamento de processos.
Requisitos:
Estar cursando até o 4º termo de Gestão Empresarial
Bons conhecimentos em informática, principalmente em Excel
Oferecemos:
Bolsa Auxílio: R$ 954,00
Vale Transporte
Refeição
Interessados enviar currículo para recrutamento@alimentoswilson.com.br
Publicado em 11 de Junho de 2018
Vaga de estágio disponível em empresa destaque no setor
✓
✓
✓
✓

Área de atuação do estágio: Depto de Recursos Humanos Estratégico
Horário do estágio: a combinar
Valor da bolsa: R$ 600,00 + vale transporte
Pré-requisitos: domínio de Excel + boa comunicação

Os interessados deverão encaminhar currículo para o e-mail: recrutapprudente@gmail.com
Publicado em 11 de Junho de 2018
Vaga de estágio disponível em empresa destaque no setor
✓
✓
✓
✓

Setor: Vendas - prospecção comercial
Horário: a combinar
Valor da bolsa: R$ 600,00 + vale transporte
Pré-requisitos: boa comunicação verbal e escrita e organização

Os interessados deverão encaminhar currículo para o e-mail: recrutapprudente@gmail.com

Publicado em 11 de Junho de 2018
VAGA DE ESTÁGIO no setor Administrativo
✓ Horário: 08h00 às 15h00 (com 1 hora de almoço)
✓ Valor da bolsa: R$ 600,00 + vale transporte
✓ Pré-requisito: organização
Os interessados deverão encaminhar currículo para o e-mail: recrutapprudente@gmail.com

Publicado em 22 de Maio de 2018
Vaga disponível para estágio no setor administrativo em empresa que atua no ramo advocatício.
✓
✓
✓
✓

Bolsa auxílio: a combinar
Horário: a combinar
Requisitos: conhecimentos básicos de informática, administração e finanças
Atividades a serem desenvolvidas: atendimento ao cliente, cadastro de clientes, arquivos, cobrança

Os interessados deverão encaminhar currículo para o e-mail: rcconsultoria@afkgestao.com.br
Publicado em 21 de Maio de 2018
Vaga disponível para estágio no setor administrativo em empresa que atua no ramo de seguros.
✓
✓
✓
✓
✓

Sexo: Feminino
Bolsa auxílio: R$ 800,00
Auxílio transporte: R$ 70,00
Horário do estágio: Início: 8h às 12h - Horário de almoço - Retorno: 14h às 16h
Requisitos: Dinâmico e Pró ativo

Os interessados deverão encaminhar currículo até o dia 25/05 para o e-mail:
rh77corretoradeseguros@gmail.com
Publicado em 15 de Maio de 2018
CONTRATA-SE - GERENTE DE VENDAS.
Com experiência em vendas externas, habilidade em lidar com equipe e veículo próprio.
Atuação direta em vendas e gerenciamento de equipe.
Oferecemos remuneração compatível com a função (Salario + Comissões + Ajuda de Custo).
Enviar currículo para: pode@podeempresarial.com.br

Consultor de Vendas em Presidente Prudente/SP
Descrição da vaga: O Consultor de Vendas da Egali Intercâmbio tem como principal objetivo comercializar
programas de intercâmbio. O atendimento é feito no escritório da empresa e também através de telefone e
e-mail. Além destas tarefas, o CV deverá realizar ações de Trade Marketing, visitando parceiros estratégicos
para divulgar as atividades da empresa e fortalecer as relações de parceria.

• Pró-atividade
• Força de vontade
• Dinamismo
• Boa comunicação oral e escrita
• Comprometimento
• Organização
• Pontualidade

• Experiência com Intercâmbio
• Inglês intermediário

• Horário: de segunda à sexta-feira das 09h às 18h e
sábados das 09h às 13h
• Salário inicial: R$1800,00 entre fixo e variável mensal +
Bônus trimestral de acordo a atingimento de metas.

• Vale Refeição/Alimentação
• Vale Transporte
• Plano de Saúde e Odontológico
• Intercâmbio em Londres com 18 meses como CO da Egali
(*prêmio condicionado ao atingimento de metas prédeterminadas.)

