VAGA:
COMPRAS

REQUISITOS:
- Estar cursando Engenharias, ADM, Comércio Exterior e afins;
- Ter inglês intermediário (responder e-mails e mensagens);
- Ter excel intermediário;
- Desejável PowerBi.
ATIVIDADES:
- Abrir solicitação de cotação para fornecedores nacionais e internacionais;
- Auxiliar na melhoria dos processos já existentes;
- Execução e controle dos capitais (orçamento de investimentos);
- Contato com fornecedores para fazer double check sobre os itens
solicitados.

VAGA:
ENGENHARIA DE FÁBRICA
(AUTOMAÇÃO)

REQUISITOS:
- Estar cursando Engenharias e áreas da TI;
- Ter inglês intermediário (saber falar o básico);
- Ter excel intermediário;
- Desejável conhecimento em métodos ágeis.
ATIVIDADES:
- Desenvolver atividades de inovação relacionadas a tecnologia e
soluções para a fábrica;
- Auxiliar no desenvolvimento de aplicações voltadas a análise de
dados e automações de processos;
- Auxiliar na organização e gerenciamento dos projetos do time;
- Suportar o time nas demandas diárias relacionadas a fábrica
(automação).

REQUISITOS:
- Estar cursando Engenharias;
- Ter inglês intermediário (saber falar o básico);
- Ter excel intermediário;
- Desejável conhecimento em métodos ágeis, ferramentas de
desenho técnico, PorwerBi e ferramentas da qualidade.

VAGA:
ENGENHARIA DE FÁBRICA
(PROCESSOS)

ATIVIDADES:
- Desenvolver atividades relacionadas a implementação de novos
processos na fábrica;
- Auxiliar na criação de sequência de eventos e instruções de
montagens para novos processos;
- Auxiliar no desenvolvimento de bancadas de testes elétricos e
hidraulicos;
- Análise de modos de falhas com objetivo de priorizar as ações
corretivas;
- Auxiliar no desenvolvimento de dispositivos e equipamentos;
- Auxiliar no desenvolvimento de novos Layouts na fábrica;
- Pesquisar sobre alternativas de controles para detectar e evitar as
falhas de fabricação durante o processo produtivo;

REQUISITOS:
- Estar cursando Engenharias;
- Ter inglês intermediário (responder e-mails e mensagens);
- Ter excel intermediário;
- Desejável conhecimento em métodos ágeis e desenho técnico.
ATIVIDADES:
- Participar do dia a dia do processo produtivo;
- Estudar e analisar o funcionamento do produto e o processo de
fabricação com objetivo de identificar possíveis falhas de fabricação;
ENGENHARIA DE FÁBRICA
- Suportar na investigação de causa raiz para os problemas de campo
e aqueles ocorridos durante o processo de fabricação dos tratores;
- Pesquisar sobre alternativas de controles para detectar e evitar as
falhas de fabricação durante o processo produtivo;
- Monitorar e analisar os indicadores e métricas produtivas com
objetivo de priorizar as ações corretivas;
- Atuar no processo de não conformidade diária, analisando a causa
dos problemas e dando a disposição para os itens não conformes;
- Auxiliar na implementação de novos processos e manutenção dos
atuais.

VAGA:

VAGA:
ENGENHARIA DE
PRODUTO
(ÁREA - CABINES)

REQUISITOS:
- Estar cursando Engenharia Mecânica ou Mecatrônica;
- Ter inglês intermediário;
- Desejável conhecimento em desenho técnico 3D, Análise de
Solução de Problemas.
ATIVIDADES:
- Suporte no desenvolvimento de pequenos projetos;
- Análises de projetos correntes;
- Criação de desvios de engenharia;
- Suportar análise de causa raiz de problema do chão de fábrica;
- Suportar projetos de redução de custo;
- Suportar análise de causa raiz de problema de garantia.

VAGA:
ENGENHARIA LOGÍSTICA

REQUISITOS:
- Estar cursando Engenharia de Produção/Mecânica/Elétrica, ADM,
Matemática;
- Ter inglês intermediário/avançado (ligação, e-mail, reunião);
- Ter excel intermediário;
- Desejável conhecimento em PowerBi e programas de desenho
técnico.
ATIVIDADES:
- Suporte na análise de fluxo de materiais, desde fornecedores até
linha de montagem;
- Auxílio no desenho da operação de montagem de kits,
reembalagem e sequenciamentos (manuseios) de materiais para
apresentação a produção;
- Auxílio na análise de não conformidades – com foco em eliminar
desperdícios.

VAGA:

REQUISITOS:
- Estar cursando Engenharia de Produção/Mecânica, ADM, áreas da
TI;
- Ter inglês intermediário (responder e-mails e mensagens);
- Noções e afinidade para desenvolver seu conhecimento com
ferramentas de PowerBi: Excel, Sharepoint, SAP HANA.

MELHORIA CONTÍNUA
ATIVIDADES:
(PLANEJAMENTO VENDAS) - Nossa área consiste em gerenciar e analisar informação, e com elas
conduzir ações, tomadas de decisão e priorizações para o negócio,
buscamos pessoa para suportar a inovação, conduzir melhorias nos
processos, relatórios e atividades, buscando e utilizando soluções
ágeis e Lean. Girar o que é o ‘’plano de produção’’, planejando tudo
que é necessário para executar os planos de ações.

VAGA:
QUALIDADE

REQUISITOS:
- Estar cursando Engenharia Produção/Plástico/Materiais/Mecânica;
- Desejável ter conhecimento em excel, processos de qualidade,
materiais (plástico, brutos e usinados), pintura, medições e testes de
laboratório indistriais.
ATIVIDADES:
- Atuar em melhorias de processos já existentes;
- Auxiliar nas análises de materiais não conformes e disposição dos
mesmos;
- Apoiar nos trâmites de exportação (devolução) de peças não
conformes para fornecedores;
- Desenvolvimento de indicadores de qualidade em Power App/BI.

VAGA:
RECURSOS HUMANOS

REQUISITOS:
- Estar cursando ADM, Gestão de RH e Empresarial, Psicologia e
afins;
- Desejável ter excel intermediário e noções de rotinas
administrativas;

ATIVIDADES:
- Apoio nos processos de recrutamento interno;
- Suporte no processo admissional (estudo de rota, documentos,
controle...);
- Atendimento aos colaboradores;
- Apoio a todos os subsistemas de RH.

REQUISITOS:
- Estar cursando Administração, Comex, Engenharias, Logística, áreas da
TI.
- Ter inglês avançado.

VAGA:
SERVIÇOS DE
PLANEJAMENTO

ATIVIDADES:
Trabalhamos de forma regional, atendendo a todas as unidades
produtivas do Brasil, além de iniciativas com Rosário (Argentina) e ações
com time global, em parceria com diversas áreas internas como
Planejamento, Compras, Logística, Manufatura e Custos.
O time é responsável por toda a parametrização, criação e manutenção de
materiais comprados e manufaturados. Trabalha com automações e
análises de dados em busca de constante melhoria de processo e em um
sistema agile. Também é responsável pelo cadastro de fornecedores,
atualizações de preços e EDI (transmissão automática de pedidos aos
fornecedores).
O estagiário suportará o time nas mais diversas funções acima
mencionadas, participando de forma ativa das soluções, além de rodar
nas atividades para conhecer todos os processos.

REQUISITOS:
- Estar cursando ADM, Engenharias e afins;
- Ter inglês intermediário/avançado;
- Ter excel intermediário.
ATIVIDADES:
- Apoiar na realização de estudos de peças de reposição, identificar
oportunidades de redução de custo, de inventário e potencializar o
pós-vendas (aftermarket);
SUPORTE AO PRODUTO E - Identificar e formar casos para melhorar oportunidades de venda
de peças dentro do ciclo de vida do produto;
PLANEJAMENTO DE PEÇAS
- Criar e controlar gestão de peças de reposição, gerando
aprovações e cadastros para gestão das ordens e planejamento;
- Auxiliar novos projetos com a identificação de ISO table (Initial
stock order) através de tarefas e análises de volumes no mercado;
- Fazer análises para execução e implementação de obsolescência
de itens de reposição;
- Auxiliar a implementações de melhoria contínua no índice de
atendimento de peças de reposição de Tratores no mercado;
- Fazer a gestão de itens NO SOURCE.

VAGA:

REQUISITOS:
- Estar cursando técnico em química.

VAGA:
PINTURA
(TÉCNICO EM QUÍMICA)

ATIVIDADES:
-·Controles de processos químicos pintura e tratamento de água;
·- Realização de análises químicas;
·- Limpeza de vidrarias/materiais de laboratório;
·- Participação na manutenção produtiva de equipamentos;
·- Programa de melhoria contínua,
·- Controle de estoque de produtos químicos e materiais de
laboratório;
·Checklist pré-tratamento.

REQUISITOS:
- Estar cursando Engenharias, ADM;
- Ter excel intermediário;
- Desejável ter conehcimento em powerbi básico e ferramentas da
qualidade (PPAP, CEP, 8D).

VAGA:
USINAGEM

ATIVIDADES:
-·Auxiliar na estruturação, implementação e suporte do indicador de OEE
na operação Usinagem;
- Criar relatórios no Power BI dos principais indicadores da operação e
trabalhar com os times de produção em projetos de melhoria contínua;
- Prover suporte a produção, análise de problemas e desenvolvimento de
soluções;
- Suportar a operação nos processos de engenharia Qualidade /
Manufatura;
- Participar de iniciativas de impacto em redução de custo, melhoria da
qualidade, produtividade, ergonomia e segurança

