VAGA:
RECURSOS HUMANOS
SÃO PAULO

REQUISITOS:
- Estar cursando Psicologia, Administração de Empresas ou
Recursos Humanos;
- Ter inglês ou espanhol intermediário.
ATIVIDADES:
- Solicitação de documentos aos candidatos;
- Triagem de currículos;
- Triagem telefônica;
- Agendamento de entrevistas, organização de agendas dos
candidatos com os gestores das áreas;
- Solicitação de testes aos candidatos, quando necessário;
- Participação em entrevistas.

REQUISITOS:
- Estar cursando Ciências Econômicas, Administração, Contabilidade
ou áreas afins.
- Ter inglês intermediário;
- Excel intermediário.

VAGA:
CONTROLADORIA
PORTO ALEGRE

ATIVIDADES:
- Garantir a conformidade das alçadas de desconto com a política de
precificação;
- Controlar o fluxo das campanhas de desconto;
- Auxiliar do time comercial em demandas relacionadas a
precificação e análise de rentabilidade de novos negócios;
- Auxiliar o departamento nas rotinas de fechamento mensal;
- Monitorar e atualizar as tabelas de preços vigentes periodicamente;
- Controlar, manter e atualizar os parâmetros de precificação no
sistema.

REQUISITOS:
- Estar cursando algum curso cuperior.

VAGA:
COMERCIAL - SEGUROS
SÃO PAULO

ATIVIDADES:
Na posição de Estagiário de Seguros, voce irá participar das
atividades comerciais diárias com nossos parceiros, e contribuir no
desenvolvimento de ferramentas para o crescimento de Seguros
na nossa empresa.
- Atendimento aos Nossos Parceiros
- Dar Andamento na Esteira de Operações de Seguros
- Desenvolver ferramentas de Gerenciamento de Equipe.

VAGA:

REQUISITOS:
- Estar cursando Administração, Economia, Engenharias, Ciências
Sociais e Políticas , Relações Internacionais, Marketing ou afins;
- Ter inglês básico.

ATIVIDADES:
COMERCIAL - TECH SOLUTIONS - Auxiliar nas atividades comerciais da area de TS nomeadamente;
PORTO ALEGRE
- Auxiliar na realização de propostas comerciais e na gestao do
pipeline e gerenciamento de novos negocios;
- Realização de cotações comerciais de leasing e CDC;
- Follow up com clientes, encaminhamento de documentação de
clientes e parceiros para as areas de credito e BS (check list de
crédito, documentos cadastrais);
- Ajudar no follow-up com fabricantes e/ou parceiros.

