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1

AMV1

2

AMV2

3

AMV3

4

AMV4

5
6

AMV5
AMV6

7

AMV7

Assistente de
vendas/Exportação

Graduação em Comércio
Exterior ou Relações
Internacionais

Ensino superior completo
Desenvolvedor Java/Pleno em cursos relacionados a
TI
Vendedora | Loja de
semijoias

Ensino médio completo

Técnico ou superior em
contabilidade,
administração, recursos
humanos ou afins
Vendedora | Telemarketing Ensino médio completo
Analista Fiscal Sênior
Ensino médio completo
Analista Administrativa
Comercial

Vendedor | Ecommerce

Ensino médio completo

Ensino superior cursando
ou completo
em Administração ou
Contabilidade
Formação em uma das
JC Assistente Administrativo áreas: Administração,
Junior
Direito, Economia ou
Contabilidade.
Analista de Cadastro e
Crédito

Sim

Experiência na área comercial. Domínio do idioma Espanhol. Conhecimento do Pacote
Office

Sim

Experiência com desenvolvimento em: java8; spring e seus recursos (data, security,
etc); java para desktop (swing); web (html/css/js); jquery desenvolvimento com java
para web (jsp e struts2); schedullers com spring e quartz (automação de tarefas); api
no ecossistema spring; banco de dados oracle (ddl e dml intermediário/avançado)

Sim

Experiência com vendas, preferencialmente na área de jóias. Domínio de redes sociais

Sim

Experiência na área administrativa/comercial. Conhecimento do Pacote Office e redes
sociais. Locomoção própria

Sim
Sim
Sim

Experiência com vendas, televendas ou telemarketing. Informática básica
Experiência em departamento fiscal. Desejável conhecimento da Domínio Sistemas
Experiência com vendas, marketplace Magalu, Mercado Livre, Madeira Madeira, B2W,
etc) e e-commerce

8

AMV8

Sim

Experiência na área de análise de cadastro e crédito. Conhecimento do Pacote Office

9

AF1

Sim

Conhecimento e prática em pacote office. Que seja excelente em atendimento pessoal
e telefônico, comunicação clara, atenção plena. Disponibilidade para treinamentos
fora de Franca.

10

AF2

Auxiliar Administrativo

Ensino médio completo

Sim

11

AF3

Assistente Administrativo

Ensino médio completo.

Sim

12

AF4

Analista de Departamento
Pessoal

Ensino médio completo

Sim

13

AF5

Estagiário Administrativo

Ensino Médio Completo;

Sim

14

AF6

Assistente Comercial

Ensino Médio Completo;

Sim

Experiência na área de imobiliária será um diferencial; Conhecimento com o Pacote
Office; Graduação em Administração e Direito será um diferencial.
Formação em Administração, Marketing, Gestão Comercial, conhecimento em Power
BI, será considerado diferencial. É necessário domínio no pacote office e excell
avançado. Comunicação clara e assertiva, proatividade, planejamento, organização,
discrição e sigilo.
Experiência anterior na área. Já tenha trabalhado em escritório de contabilidade;
Habilidade com Pacote Office.
Graduando em administração, ou áreas relacionadas. Habilidade com Pacote Office;
Interesse em se desenvolver na empresa.
Experiência anterior em vendas. Habilidade com Pacote Office. Boa comunicação.

15

AF7

Atendente

Ensino Médio Completo.

Sim

Experiencia anterior em atendimento e vendas; Conhecimento com o Pacote Office;
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16

AF8

Ensino Médio Completo

Sim

Ter disponibilidade de horário. Experiência anterior na área

AF9

Chefe de Cozinha
Auxiliar Administrativo e
Comercial

17

Ensino Médio- Completo

Sim

Conhecimento com o Pacote Office; Possuir CNH de carro.

18

AF10

Cozinheira para hotelaria

-

Sim

19

AF11

-

Sim

20

AF12

-

Sim

Experiência em faxinar casa, cozinhar e cuidar de criança.

21

AF13

Doméstica com Prática
Empregada Doméstica e
Babá de Criança
Atendente /Balconista

Profissional para trabalhar na cozinha, precisa saber fazer bolos. tortas salgadas, pães
caseiros, pudins e afins. Será responsável pela limpeza e organização
Profissional com prática em rotinas domésticas, atenciosa e detalhista

Ensino Médio Completo

Sim

Experiência anterior na área. Conhecimento de informática. Possuir CNH A/B.

22

AF14

Sim

Estar no segundo semestre da faculdade de marketing;

23

AF15

Desenhista

-

Sim

24

AF16

Embalador/Expedidor

-

Sim

25

AF17

Consultor(a) vendas
Externas

-

Sim

26

Af18

Controlador de pragas e
vetores

Ensino Médio completo
ou cursando;

Sim

27

AF19

Auxiliar Administrativo

Ensino médio completo.

Sim

28

AF24

Estagiário para marketing

Cursando publicidade e
propaganda ou áreas
afins.

Sim

29

AF21

Cozinheiro(a)

-

Sim

30

AF22

Ajudante de Cozinha

-

Sim

Necessário conhecimentos com as ferramentas AutoCad ou SlidWorks;
Buscamos um(a) profissional, para atuar como embalador e expedidor de mercadorias,
onde estará realizando uma rotina diária de embalar peças e separar pedidos. Não é
necessário experiência anterior na área.
Com experiência em vendas externas, que tenha empatia, excelência gestão de tempo,
comunicação oral e escrita, com alto nível de energia e poder de persuasão; ótimo
relacionamento interpessoal e conhecimento em software de gestão. Que tenha
veículo próprio (carro ou moto). Atividades: Foco em prospecção e desenvolvimento
de contas, consultoria de mercado e atendimento para os filiados.
Buscamos um(a) profissional, para atuar na área de controle de pragas e vetores onde
irá exercer atividades como, atendimento ao cliente e execução dos serviços
(desinsetização, desratização e descupinização, sanitização, limpeza e desinfecção de
reservatório de água), e outras funções da área. Possuir noções administrativas (rotina
de escritório, informática, etc); Disponibilidade de horário (horário flexível manhã,
tarde e noite); Disponibilidade para viagens;
Buscamos um(a) profissional, para atuar como auxiliar administrativo, onde estará
exercendo as funções de, análise de clientes, cobranças de boletos bancários, e entre
outras atividades da área administrativa. Necessário conhecimento em informática;
Atendimento ao cliente; Bom Relacionamento Interpessoal;
Criação de artes e conteúdo para mídias sociais e e-mail marketing. Atividades
relacionadas a área de criação e designer. Desenvolvimento de artes voltadas para
mídias sociais e material para departamento comercial.
Buscamos um(a) profissional, para atuar como cozinheiro(a) de restaurante, que tenha
experiência na área. Experiência em cozinha de no mínimo 5 anos;
Buscamos um(a) profissional, para atuar como ajudante de cozinha, que tenha
experiência como ajudante de cozinha, e habilidade com utensílios de cozinha.
Experiência em restaurantes; Experiência como ajudante de cozinha.

Estágiario(a) de Marketing Graduando em marketing;
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31

32

33

AF23

AF46

AF47

Secretária para consultório
médico

Comprador

Vendedor(a)

-

-

-

Sim

Buscamos secretária para consultório médico, com conhecimento do pacote office
completo. Atendimento ao cliente presencial e via telefone. Necessário boa
comunicação. Conhecimento anterior da área. Disponibilidade de horários.

Sim

Buscamos um(a) profissional, para atuar como comprador de uma loja de móveis
planejados, onde estará executando as atividades diárias da área, como por exemplo,
fazer a compra, cadastrar fornecedores, controlar o estoque e realizar busca de novos
fornecedores. Necessário experiência na área de compras e também compras em
plataformas digitais. Horário de trabalho: Segunda até Sexta-feira das 07h:30m até as
17h:30m. Requisitos: Experiência em compras; Conhecimento básico no Pacote Office;
Conhecimento em compras através de plataformas digitais; Ensino Médio-completo.

Sim

Buscamos um(a) profissional, para atuar como vendedora em uma loja de moveis
planejados, onde estará executando as atividades diárias da área, como por exemplo,
vendas e prospecção de novos clientes. Necessário experiência com vendas de móveis
planejados, possuir CNH B, boa comunicação e capacidade de negociação. Horário de
trabalho: Segunda até Sexta-feira das 08h:00m até as 18h:00m. Requisitos:
Experiência com vendas de móveis planejados; Possuir CNH B.

34

AF48

Vendedor(a)

-

Sim

35

AF49

Desenhista

-

Sim

36

AF50

Embalador/Expedidor

-

Sim

Buscamos um(a) profissional, parar atuar como líder de vendas, onde estará
executando tarefas diárias da área, como por exemplo, irá liderar a equipe de vendas,
envolvendo a realização de treinamentos e desenvolvimentos de campanhas de
incentivo, controlar as metas, elaborar relatórios de resultados e campanhas de
mercado, com o objetivo de atender as necessidades dos clientes, irá vender um mix
de produtos e serviços, dando incentivo a equipe para fazer o mesmo. Horário de
trabalho: Horário comercial: 8h:30m as 18h:30m. Requisitos: Experiência anterior
comprovada em vendas.
Buscamos um(a) profissional, para atuar como desenhista em uma empresa de
soluções de bombeamento de água, onde estará executando as atividades diárias da
área, como por exemplo, desenho mecânico nas ferramentas AutoCad ou SolidWoks,
auxiliando também no departamento de projetos. Necessário conhecimentos com as
ferramentas AutoCad ou SlidWorks. Horário de trabalho: Segunda até Sexta-feira das
08h:00m até as 18h:00m. Requisitos: Necessário conhecimentos com as ferramentas
AutoCad ou SlidWorks;
Buscamos um(a) profissional, para atuar como embalador e expedidor de mercadorias,
onde estará realizando uma rotina diária de embalar peças e separar pedidos. Não é
necessário experiência anterior na área. Horário de trabalho: Segunda até Sexta-feira
das 07h:20m até as 17h:30m.
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37

AF51

JC Assistente Administrativo
Junior

38

AF52

Auxiliar Administrativo

-

Sim

39

AF53

Assistente Administrativo

-

Sim

40

AF54

Analista de Departamento
Pessoal

-

Sim

41

AF55

Estagiário Administrativo

-

Sim

42

AF56

Assistente Comercial

-

Sim

-

Sim

Formação em uma das áreas: Administração, Direito, Economia ou Contabilidade.
Conhecimento e prática em pacote office. Que seja excelente em atendimento pessoal
e telefônico, comunicação clara, atenção plena. Disponibilidade para treinamentos fora
de Franca.
Buscamos um(a) profissional, para atuar como auxiliar administrativo em uma
imobiliária, onde estará executando as atividades diárias da área, como por exemplo,
atendimento ao cliente realizando entregas de documentação, trabalho em equipe de
forma interna com as rotinas da imobiliária, entre outras atividades que cabe no cargo.
Horário de trabalho: Segunda até Sexta-feira das 07h:45m até as 17h:30m. Requisitos:
Ensino Médio Completo; Experiência na área de imobiliária será um diferencial;
Conhecimento com o Pacote Office; Graduação em Administração e Direito será um
diferencial
Assistente administrativo para trabalhar no departamento comercial. Que tenha
ensino médio completo. Formação em Administração, Marketing, Gestão Comercial,
conhecimento em Power BI, será considerado diferencial. É necessário domínio no
pacote office e excell avançado. Comunicação clara e assertiva, proatividade,
planejamento, organização, discrição e sigilo.
Buscamos um(a) profissional, para atuar em um escritório de contabilidade, como
analista de departamento pessoal, onde estará executando tarefas diárias da área,
como por exemplo, planejamento de férias, rescisão, folha de pagamento e
principalmente as novas tarefas relativas a e-social, dctfweb, entre outras atividades.
Requisitos: Experiência anterior na área; Ensino Médio Completo; Já tenha trabalhado
em escritório de contabilidade; Habilidade com Pacote Office.
Buscamos um(a) profissional, para atuar como estagiário administrativo, onde estará
auxiliando nas rotinas administrativas de uma empresa, de acordo com o seu
desempenho e dedicação, pode ser efetivado na empresa. Necessário estar graduando
em administração, ou áreas relacionadas, boa comunicação, habilidade com Pacote
Office e experiência anteriror na área será um diferencial. Horário de trabalho:
06h:00m diárias: a combinar. Requisitos: Ensino Médio-Completo; Graduando em
administração, ou áreas relacionadas. Habilidade com Pacote Office; Interesse em se
desenvolver na empresa
Buscamos um(a) profissional, para atuar como assistente comercial, onde estará
auxiliando nas rotinas de vendas. Necessário experiência anterior na área de vendas,
habilidade com o Pacote Office, possuir boa comunicação e que queira se desenvolver
em uma empresa. Horário de trabalho: Segunda até Sexta-Feira: 07h:30m ás 17h:45m.
Requisitos: Experiência anterior em vendas; Ensino Médio Completo; Habilidade com
Pacote Office; Boa comunicação.
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43

AF57

Atendente

-

Sim

44

AF58

Chefe de Cozinha

-

Sim

45

AG96

Auxiliar de Mecânicos

-

Sim

46

47

48

AF59

AF60

AF61

Auxiliar Administrativo e
Comercial

Atendente /Balconista

Estagiário de Marketing

-

-

-

Buscamos um(a) profissional, para atuar como atendente, onde estará realizando
atividades da área, como por exemplo, atendimento ao cliente, de forma presencial e
por redes sociais, realização de vendas, organização da vitrine do local, conferir
estoque, entre outras tarefas que cabe à área. Horário de trabalho: Horário: Segunda
até Sexta-Feira: das 08h:00m as 18h:00m; Sábados: 08h:30m até as 13h:00m.
Requisitos: Experiencia anterior em atendimento e vendas; Conhecimento com o
Pacote Office; Ensino Médio Completo.
Buscamos um(a) profissional, para atuar como chefe de cozinha em restaurante, onde
estará executando as seguintes atividades: Elaboração do cardápio, criação dos pratos,
elaboração das fichas técnicas, administração do estoque, coordenação da equipe de
cozinha, verificação da qualidade e apresentação dos pratos, supervisão das boas
práticas de higiene e segurança, realizando também, cortes e preparação de carnes.
Necessário experiencia anterior na área, ter disponibilidade de horário. Horário de
trabalho: 44h:00m semanais. Requisitos: Ter disponibilidade de horário; Ensino Médio
Completo; Experiência anterior na área.
Profissional com vivência ou curso na área, para auxiliar nos serviços automotivos

Sim

Buscamos um(a) profissional, para atuar como uma auxiliar comercial e administrativo,
em uma empresa de móveis planejados, onde estará executando as seguintes
atividades: Digitação de orçamentos, organizar a rotina de uma vendedora, atender
clientes via redes sociais. Necessário conhecimento com o Pacote Office, boa
comunicação, possuir CNH de carro e experiencia na área será um diferencial. Horário
de trabalho: Segunda até Sexta-feira: 07h:30m as 17h:30m. Requisitos: Ensino MédioCompleto; Conhecimento com o Pacote Office; Possuir CNH de carro.

Sim

Buscamos um(a) profissional para atuar, no atendimento á balcão, em uma
panificadora, onde estará realizando atendimento á clientes, reposição e cadastro de
produtos, e outras funções que cabe na área. Horário de trabalho: Segunda à Sábado
das 04h:30m até as 13h:00m Com uma folga na semana e revezamento de domingos.
Requisitos: Experiência anterior na área; Ensino Médio Completo; Conhecimento de
informática; Possuir CNH A/B.

Sim

Buscamos um(a) estagiário(a) de marketing, para atuar na área de marketing digital,
que esteja cursando a faculdade de marketing. Necessário conhecimentos de redes
sociais, Pacote Office (Word, Excel, Power Point), conhecimento da ferramenta
Photoshop e habilidade com ferramentas de edição de vídeos. Requisitos: - Graduando
em marketing; - Estar no segundo semestre da faculdade de marketing;

13/01/2022
https://forms.gle/yGvgsKq1CxMdaZWw8

Com experiência em vendas externas, que tenha empatia, excelência gestão de tempo,
comunicação oral e escrita, com alto nível de energia e poder de persuasão; ótimo
relacionamento interpessoal e conhecimento em software de gestão. Que tenha
veículo próprio (carro ou moto). Atividades: Foco em prospecção e desenvolvimento de
contas, consultoria de mercado e atendimento para os filiados.
Buscamos um(a) profissional, para atuar como auxiliar administrativo, onde estará
exercendo as funções de, análise de clientes, cobranças de boletos bancários, e entre
outras atividades da área adiministrativa. Horário de trabalho: Seg. à Sexta das
08h:00m até as 18h:10m com 1h:30m de almoço. Aos sábados: das 08h:00m até as
12h:00m, terá revezamento de sábados. Requisitos: Necessário conhecimento em
informática; Atendimento ao cliente; Bom Relacionamento Interpessoal; Escolaridade:
Ensino Médio Completo.
Buscamos um(a) profissional, para atuar como cozinheiro(a) de restaurante, que tenha
experiência na área. Horario de trabalho: Terça até Sexta-feira das 08h:30m até as
17h30m, com 1h:00m de almoço Aos sábados, domingos e feriados: 07h:30m ate as
15h:30m. Requisitos: Experiência em cozinha de no mínimo 5 anos;
Buscamos um vendedor(a), para trabalhar na área de vendas de tintas, realizando
vendas e atendimento em balcão, que tenha experiência na área e nas rotinas de
vendas, e boa capacidade de negociação. Horário de trabalho: Seg. à Sexta das
08h:00m até as 18h:00m/ com 1h:30m de almoço. Sábados: 08h:00m as 13:00m.
Requisitos: Experiência em vendas; Escolaridade: Ensino Médio Completo.

49

AF62

Consultor(a) vendas
Externas

-

Sim

50

AF63

Auxiliar Administrativo

-

Sim

51

AF64

Cozinheiro(a)

-

Sim

52

AF65

Vendedor(a)

-

Sim

53

AF66

Secretária para consultório
médico

-

Sim

Buscamos secretária para consultório médico, com conhecimento do pacote office
completo. Atendimento ao cliente presencial e via telefone. Necessário boa
comunicação. Requisitos: Conhecimento anterior da área. Disponibilidade de horários.

54

AF67

Auxiliar Administrativo

-

Sim

55

AG29

Operador máquina de laser
CNC

Buscamos auxiliar administrativo para loja automotiva, auxiliar nas demandas do setor
administrativo e financeiro, trabalhar com sistema interno da empresa. Requisitos:
Conhecimento do pacote office.

-

Sim

56

AF69

Operador de Caixa

-

Sim

57

AF70

Vendedor Interno para
Escola de cursos

-

Sim

58

AF71

Mecânico

-

Sim

59

AG33

Auxiliar de Protético

-

Sim

Buscamos operador de caixa, com conhecimento prévio da função. Abertura e
fechamento de caixa, notas fiscais e atendimento ao cliente. Requisitos: Conhecimento
da área. Disponibilidade para horário comercial.
Buscamos vendedor interno para escola de cursos, atuar na prospecção de novos
alunos e venda dos cursos disponibilizados. Requisitos: Disponibilidade horário
comercial. Conhecimento em vendas.
Buscamos mecânico com conhecimento anterior na função. Requisitos: Conhecimento
anterior. Disponibilidade para horário comercial.
Profissional com vivência na função/ Necessário: possuir curso ou cursar
atualmente/Segmento Clínica Odontológica
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60

AG34

Auxiliar de Técnica de Saúde
Bucal

Curso de TSB

Sim

61

AF72

Estoquista

-

Sim

62

AG36

Analista Contábil

SIM

Sim

63

AG98

Analista de Logística Pleno

-

Sim

64

AF73

Vendedor Automotivo

-

Sim

65

AF74

Auxiliar Administrativo

-

Sim

66

AF75

Auxiliar de Compras

-

Sim

67

AG41

Encarregado de Modelagem

-

Sim

68

AF76

Montador de Estrutura
Metálica

-

Sim

69

AF77

Ajudante Geral

-

Sim

70

AG44

Analista Contábil

-

Sim

71

AF78

Soldador

-

Sim

72

AF79

Pintor de Estrutura Metálica

-

Sim

Profissional com experiência, para auxiliar em cirurgias, esterilização, raio x, entre
outras funções pertinentes a função/ ter o curso de TSB/Clínica Odontológica
Buscamos estoquista para loja de comércio automotivo, recepcionar, conferir e
armazenar materiais. Fazer lançamento de entradas e saidas, Controlar estoque.
Requisitos: Conhecimento anterior na área.
Profissional com experiência em conciliações de empresas lucro real, presumido e
simples/Segmento Escritório de Contabilidade
Profissional com ampla experiência na função, domínio em todas as rotinas do setor,
planilhas de Excel, cotações, despachos, fretes e demais rotinas
Contrata-se vendedor para loja de comércio automotivo, conhecimento em
atendimento e vendas. Requisitos: Conhecimento na área de vendas. Disponibilidade
para horário comercial.
Buscamos profissional para vaga de auxiliar administrativo, com conhecimento das
áreas financeira e contábil, irá atuar no suporte as demandas do setor, lançamentos
contábeis, conferência de documentos, trabalhar com sistema interno da empresa.
Horário de trabalho: Segunda até Sexta-feira: 7h:00m as 17h:00m. Requisitos:
Experiência anterior na área financeira ou contábil. Habilidade em pacote office.
Buscamos profissional para atuar como auxiliar de compras, será responsável por
realizar a análise de relatórios, lançamento de pedidos no sistema interno e auxiliar nas
demandas do setor. É necessário boa comunicação e relacionamento interpessoal e
que tenha conhecimento no mercado de plantas. Requisitos: Disponibilidade para
viagem.
Profissional com ampla experiência em modelagem de calçados masculinos,
conhecimento em desenvolvimento de formas, ampla vivência, prática com sistemas
Cad/Cam e Caligola e liderança de equipe/Segmento Indústria de Calçados
Buscamos montador de estruturas metálicas com conhecimento em solda, realizar
montagem de estruturas metálicas de grande porte. Requisitos: Conhecimento em
solda. Ensino fundamental completo.
Buscamos ajudante geral para auxiliar em grandes obras, prestar suporte aos pintores,
montadores e soldadores. Requisitos: Ensino fundamental completo.
Profissional com amplo conhecimento no setor contábil e fiscal, conciliações contábeis
e expertise em Speds fiscais e contribuições. Necessário formação acadêmica. Indústria
de Calçados
Buscamos soldador com experiência, realizar solda de eletrodo, solda posição 6g
sobrecabeça. Requisitos: Experiencia anterior. Ensino médio completo.
Buscamos pintor para preparar, lixar e pintar estruturas metálicas de obra em
construção. Requisitos: Habilidade com pintura de grandes obras. Ensino fundamental
completo.
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73

AF80

Auxiliar Técnico de
Informática

-

Sim

74

AF81

Vendedora interna

-

Sim

75

AG105

Auxiliar de planejamento

-

Sim

76

AF82

Auxiliar Administrativo e
Atendimento ao Cliente

-

Sim

77

AF83

Auxiliar Contábil

-

Sim

78

AG52

Modelista

-

Sim

79

AF84

Auxiliar de Cobrança

-

Sim

80

AF85

Vendedor Externo

-

Sim

81

AF86

Vendedor(a)

-

Sim

82

AF87

Cuidador(a) de Idosos

-

Sim

83

AG111

Assistente de Planejamento

-

Sim

Auxiliar técnico de informática, será responsável pela instalaçaõ e manutenção das
impressoras, comunicação em rede e atendimento ao cliente. É necessário boa
comunicação. Requisitos: Experiência anterior na área de informática. CNH A/B.
Buscamos vendedora para ramo de serviços, irá atuar na prospecção por ligação e
redes sociais, realizar relatórios, pesquisa de mercado e rotinas do setor comercial.
Requisitos: Experiência em vendas. Pacote office completo.
Profissional para realizar estoque e controle de produção
Buscamos auxiliar administrativo/atendente para loja de suporte técnico em
eletroeletrônicos, irá realizar o atendimento ao cliente, prestar suporte no
esclarecimento de dúvidas, realizar procedimentos administrativos. É necessário boa
comunicação e boa escrita. Requisitos: Experiência anterior com atendimento ao
cliente. Conhecimento de excel. Disponibilidade para trabalhar aos sábados.
Buscamos auxiliar contábil para escritório de contabilidade, irá atuar na recepção dos
movimentos físicos e eletrônicos, classificação e inclusão de dados. Realizar a
conferência e emissão dos relatórios. Horário de trabalho: Segunda até Sexta-feira:
7h:30m as 17h:40m. Requisitos: Experiência na área contábil.
Profissional com amplo conhecimento em calçados masculinos e sistema Cad/Cam e
Caligola, com experiência comprovada/ salário e benefícios: a combinar// Segmento
Indústria de Calçados
Buscamos um(a) profissional, para atuar na área de auxiliar de cobranças, suas
atividades serão: efetuar cobrança da carteira de clientes diariamente, lançar
informações no sistema, gerenciar planilhas e organizar relatórios de cobrança
conforme solicitação. Conhecimento do pacote office. Requisitos: Pacote office
completo. Experiência anterior será um diferencial.
Profissional com conhecimento em vendas externas, será responsável pela prospecção
e captação de novos clientes, buscar parcerias com empresas. É necessário boa
comunicação e habilidade para trabalhar com metas. Requisitos: CNH A/B.
Buscamos profissional para atuar no setor de vendas, realizará o contato com carteira
de clientes para prospecção e fechamento, agendamento para atendimento presencial
e visitas comerciais enventualmente. Necessário bom relacionamento interpessoal e
boa comunicação, habilidade para trabalhar com metas. Requisitos: Disponibilidade de
horários. Experiência na área será um diferencial.
Profissional com formação na área de cuidador de idosos, irá trabalhar na escala
12x36. Atuando nas rotinas de cuidados como, higienização, alimentação,
deslocamento e acompanhamento externo em consultas médicas. Requisitos: Curso de
cuidador de idosos. Disponibilidade para escala 12x36. Experiência na área será um
diferencia
Profissional com conhecimento JRTI, Cadastro ficha técnica, cadastro pedido,
acompanhar planos em produção
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84

AF88

Vendedor

-

Sim

85

AF89

Costureira

-

Sim

86

AG112

Cortador de Vaqueta a Laser

-

Sim

87

AG61

Caseiro

-

Sim

Buscamos profissional com experiência em vendas. Irá realizar atendimento no balcão
e via telefone, recebimento e conferência de mercadorias, reposição de produtos nas
prateleiras e fechamento de venda. Conhecimento na área de materiais de construção
será um diferencial. Requisitos: Experiência anterior em vendas. Ensino médio
completo.
Contratamos profissional com experiência na área de costura de roupas femininas,
conhecimento das máquinas de costura overloque e reta. Que goste de trabalhar com
costura, tenha habilidade em corte e modelagem de roupas. É necessário experiência
anterior.
Profissional com ampla experiência na função/ salário: a combinar/ horário: segunda a
sexta-feira/ Localização da empresa Região do Distrito Industrial
Casal de caseiros/ profissional com experiência, cuidará da piscina, jardim, lancha e
cozinhará aos finais de semanais/ Rancho em Peixoto// Segmento Rancho

88

AF90

Mecânico de Automóveis

-

Sim

Buscamos profissional com experiência comprovada, será responsável por realizar
alinhamento 3d, balanceamento, suspensão e freios, alinhamento de faróis, troca de
óleo, rodizio de pneus. Realizará também o atendimento ao cliente e preenchimento
de documentação sobre o serviço executado. Requisitos: Experiência anterior. CNH B.

89

AG142

Assistente de Marketing

-

Sim

Profissional com experiência na função para realizar propagandas em portal de
internet, criação de textos, propagandas e designer/ desejável: Formação em
Marketing ou Publicidade e Propaganda/ Segmento Empresa de Portal de Internet)

90

AG143

Auxiliar de Locação

-

Sim

(Profissional com experiência em atendimento ao público, auxiliar no setor de SAC,
Rescisão contratual e demais rotinas do setor imobiliário. Ter Conhecimento no pacote
Office. Diferencial: Experiência em Imobiliária/Contrato: CLT/ Segmento Imobiliária)

AG121

Gerente de Exportação

-

Sim

92

AG66

Estágio

-

Sim

93

AG67

Estágio

-

Sim

94

AG144

Auxiliar Fiscal

-

Sim

95

AG69

Estágio

-

Sim

96

AG70

Estágio

-

Sim

97

AG145

Auxiliar Administrativo

-

Sim

(Profissional com ampla experiência na função e em rotinas do setor na indústria de
calçados/ Diferencial: Inglês e/ou Espanhol fluente/Segmento Indústria de Calçado.
Cursando Superior em Engenharia Ambiental/Segmento Fábrica de Gelatina
Cursando Superior em Engenharia Química/ Engenharia de Alimentos/Segmento
Fábrica de Gelatina
(Profissional com experiência nas rotinas do setor, para atividades relacionadas ao
recebimento fiscal, apuração mensal dos impostos (ICMS e IPI). Necessário condução
própria/ Salário: a combinar + benefícios/ Horário: Comercial/ contrato CLT/ Segmento
Indústria)
Cursando Superior ou Técnico em Administração// Segmento Empresa de Marketing
Digital
Cursando Superior em Educação Física/ Segmento Academia
(Profissional com experiência em processos administrativos, atendimento ao cliente e
suporte a área de vendas. Necessário ensino Superior/Técnico completo ou cursando
em áreas compatíveis./ Segmento Distribuidora)
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98

AG146

Recepcionista

-

Sim

99

AG147

Secretária

-

Sim

100

AG148

Gestor(a) de Vendas

-

Sim

101

AG149

Consultor de Vendas

-

Sim

102

AG76

Estágio

-

Sim

103

AG150

Vendedor(a)

-

Sim

104

AG151

Vendedor(a)

-

Sim

105

AG152

Vendedor(a)

-

Sim

106

AG153

Vendedor(a)

-

Sim

107

AG81

Auxiliar Administrativo

-

Sim

108

AG154

Vendedor(a) PAP

-

Sim

109

AG83

Promotor(a) de Vendas

-

Sim

110

AG84

Vendedor(a) Externo

-

Sim

111

AEC01

Vendedora Telemarketing

-

Sim

112

AEC02

Atendimento - 2 vagas

Informática

Sim

(Profissional com experiência em atendimento, recepção e organização de agenda. Ter
conhecimento em Informática e Veiculo próprio./ Horário: 18h00 às 01h30 - escala 6x1
(Segunda a Sábado)/ Segmento Hoteleiro)
(Profissional com experiência na função para realizar contato com clientes,
atendimento presencial e telefônico e inserção de dados em sistema/ Segmento Saúde
e Segurança Operacional)
(Profissional com experiência na função para realizar gestão de equipe e atendimento
ao cliente. Diferencial: Vivência em vendas de produtos relacionados a construção ou
na área de arquitetura./ Salário: fixo + bonificações variáveis sobre os resultados da
equipe / Segmento Construção e Decoração)
(Profissional com experiência em vendas para realizar captação e atendimento ao
cliente. Diferencial: vivência em vendas de produtos relacionados a construção e
decoração/ Segmento Construção e Decoração)
Cursando 2° ano Ensino Médio / Segmento Academia
Profissional com experiência, realizará vendas para fábrica de móveis planejados/
Segmento fábrica de móveis planejados)
(Profissional com experiência em atendimento, vendas, pacote e organização do local/
Segmento Loja de Brinquedos)
Profissional com experiência na função. Necessário possuir veículo próprio/ Segmento
Portal de Internet)
(Profissional com experiência em vendas/ Segmento Loja de Pijamas)
Profissional com experiências em rotinas administrativas, acompanhamento de
emissão de Nfs, digitação de pedidos, controle e acompanhamento das rotas dos
promotores e toda rotina relacionada a função/ Segmento Alimentício
Profissional com vivência em atendimento ao cliente/vendas, para realizar
atendimento PAP/ saber trabalhar em equipe, disposição e fácil aprendizado/
Segmento internet/Fibra Óptica)
Profissional com experiência em atendimento ao cliente, organização dos produtos e
toda rotina relacionada a função/ necessário ter CNH e veículo próprio (moto)/
Alimentício/Ribeirão Preto
Profissional com experiência em vendas externas, atendimento ao cliente, organização
dos produtos e toda rotina relacionada a função/ realizará atendimento em Ribeirão
Preto/ necessário ter CNH e veículo próprio (moto)/ Segmento Alimentício/Ribeirão
Preto
Prospecção de clientes, vendas de produtos, organizar a carteira de clientes,
atendimento telefônico e por whatsapp
Profissional com experiência para atendimento a clientes, abrir e fechar ordens de
serviço dentro do sistema, atualização do sistema de rastreamento da empresa.
Requisitos: Conhecimento em informática
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113

AEC03

Agente de atendimento

-

Sim

Profissional que possua ensino médio completo e experiência com atendimento
tefefônico, emails e chat

114

AEC04

Auxiliar e analista contábil

Superior Contábil

Sim

Superior Completo em Ciências Contábeis. Experiência em rotinas contábeis e digitação

115

AEC05

Advogado júnior

-

Sim

116

AEC06

Auxiliar de Departamento
pessoal

Execução de tarefas do departamento jurídico, as atividades envolvem: análise técnica,
preparação, solicitação, acompanhamento e renovação de documentos relativos à
operação da empresa (Construção Civil)

-

Sim

Experiência em departamento pessoal

117

AEC07

Auxiliar para importação e
exportação/custos

-

Sim

Graduação em ADM, Economia ou Finanças. Experiência com documentação de
importação ou exportação. Necessário ter inglês fluente e bom conhecimento em
matemática e Excel (fórmulas)

118

AEC08

Vendedor Interno

-

Sim

Profissional para realizar rotinas comerciais em indústria química: acompanhamento
de pedidos e carteira de clientes, além de captação, negociação e orçamentos

119

AEC09

Atendimento ao público /
Serviços gerais

-

Sim

Atendimento ao cliente, auxílio em rotinas administrativa e organização da loja

120

AEC10

Ajudante de Vidraceiro

-

Sim

121

AEC11

Ajudante de Esquadrias
Alumínio

-

Sim

122

AEC12

Desenvolvedor Full Stack

-

Sim

123

AEC13

Desenvolvedor Back End

-

Sim

124

AEC14

Analista de Sistemas e
Projetos

-

Sim

125

AEC15

Técnico Analista de
Processos de Metrologia e
Calibração em Balanças

-

Sim

126

AEC16

Supervisor Comercial

-

Sim

127

AEC17

Analista B2B

-

Sim

Profissional que tenha Ensino Médio Completo. Funções: montar vidros temperados
em geral com o seu montador chefe, fazer acabamentos finos na obra, cuidar dos
materiais e ferramentas levados para a obra
Profissional que saiba manusear furadeira, máquina de cortar alumínio, etc. Funções:
ajudar na instalação das montagens das peças na fábrica e na obra
Necessário conhecimentos em: HTML 5, CSS, CSS3, C#, Bootstrap, Angular, Javascript,
jQuery, .NET, .NET Core. Conceito MVC. Conhecimento de Typescript, API RESTful,
Entity Framework, Dependency Injections será considerado diferencial.
Superior/Técnico Completo em Desenvolvimento de Dados
Conhecimento em PHP, Docker, MySql, Laravel, Git, Jquery, e com API´s. Ensino
superior em áreas relacionadas. Possibilidade de trabalhar remoto
Profissional para entender, desenvolver e facilitar o desempenho dos departamentos;
Desenvolvimento; Elaboração de manuais; Traduzir necessidades do negócio em
especificações funcionais; Compatibilização de processos internos X externos; Suportar
áreas funcionais no levantamento de requerimento do negócio; Conhecimento no
funcionamento de aplicações WEB
Necessário superior ou técnico em Engenharia de Produção, Engenharia Química,
Química ou Gestão de Qualidade. Inglês Intermediário. Conhecimento das normas ISO
9001:2015 e ISO/IEC 17025:2017
Atendimento ao clientes externo (pré e pós venda), supervisionar a rotina da equipe
comercial, elaboração de relatórios, supervisionar o planejamento de metas, etc
Prospecção de parceiros B2B, necessário ter conhecimento nas plataformas digitais,
noções básicas de e-commerce
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128

AEC18

Supervisor Comercial de Call
Center

-

Sim

129

AEC19

Supervisor de Logística

-

Sim

130

AEC20

Experiência em vendas

Sim

Experiência em vendas

131

AEC21

Experiência em vendas

Sim

Experiência em vendas

132

AEC22

Vendedor loja de
brinquedos
Vendedor loja de produtos
ortopédicos
Vendedor Externo para
micro região de Franca

Liderar equipe comercial, aplicar treinamentos, orientar e auxiliar nas dúvidas de
produtos e de atendimentos, sistemas e procedimentos comerciais
Profissional com experiência em logística para administrar centro de distribuição,
atendendo lojistas e vendedores

Experiência em vendas

Sim

133

AEC23

Estágio em Programação

-

Sim

134

AEC24

Estágio Contabilidade

Curso de Contabilidade

Sim

135

AEC25

Auxiliar Administrativo para
imobiliária

-

Sim

136

AEC26

Analista de Marketing

-

Sim

137

AEC27

Design Gráfico: Profissional

-

Sim

138

AEC28

Coordenador de Ecommerce

Experiência com venda de produtos com valor agregado (mínimo 3 anos). Àrea: artigos
de decoração. Necessário ter carro próprio
Cursando Superior/Técnico em engenharia de software, SI ou TI. Experiência mínima
webdesign, linguagens, HTML, JS, CSS e PHP. Noções de BD relacional, AWS. Necessário
ter CNH
Escritório de contabilidade. Cursando contabilidade
Necessário ter conhecimento em contratos de locação, realização de rotinas como
atendimento ao cliente, rescisão de contrato, acompanhamento de vistorias e reparos
no imóvel, etc
Fazer o planejamento de conteúdo estratégico para redes sociais; acompanhar a
presença do cliente nas redes sociais; auxiliar em campanhas de endomarketing; criar
conteúdo para redes sociais
Experiência que tenha interesse em diferentes suportes (social media, web, mkt
promocional. Id. Visual, embalagem)

-

Sim

Capacitar e gerir o time de e-commerce. Necessário experiência anterior

139

AG122

Analista de Sistemas e
Projetos

-

Sim

140

AG123

Auxiliar de Produção

-

Sim

141

AG124

Auxiliar de Mecânicos

-

Sim

142

AG125

Repositor(a)

-

Sim

143

AG126

Caixa /Atendente

-

Sim

(Profissional com experiência para desenvolver e facilitar o desempenho dos
departamentos (buscando ferramentas) ou seja, intermediar relacionamentos técnicos
entre áreas internas e fornecedores de sistemas/ Ter Superior em Tecnologia da
Informação/ Eng. De Software/ Sistemas da Informação, entre outros/ Diferencial:
Inglês avançado/ Preferencialmente: conhecimento no ERP Millenium e plataforma
VTex/
Profissional para embalar e conferir pedidos/ Residir nas imediações do Jardim
Meirelles/ Segmento de Etiquetas e Adesivos) S
(Profissional com vivência ou curso na área, para auxiliar nos serviços automotivos/
Segmento Auto Center
(Profissional com experiência no segmento/Para realizar Franca e região/ Possuir
veículo próprio (MOTO)/ Segmento Varejão
(Profissional com experiência na função/ Horário: 13h00 as 20h20 - Escala 6x1/
Segmento casa de Carne
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144

AMV9

Analista Administrativa
Comercial

-

Sim

145

AMV10

Assistente Comercial | Ecommerce

-

Sim

146

AMV11

Assistente Financeiro

-

Sim

147

AMV12

Atendente | Clínica de
estética

-

Sim

148

AMV13

Atendente | Farmácia

-

Sim

149

AMV14

Atendente de E-commerce

-

Sim

150

AMV15

Auxiliar de Limpeza

-

Sim

151

AMV16

Auxiliar de Logística

-

Sim

152

153

AMV17

Auxiliar Financeiro |
Empresa calçadista

AMV18

Recepcionista | Clínica
médica

-

-

Experiência na área administrativa/comercial Técnico ou superior em contabilidade,
administração, recursos humanos ou afins Conhecimento do Pacote Office e redes
sociais Locomoção própria. As atividades são:
Gestão do curso de implantes
odontológicos Captação e atendimento de pacientes Atuar na parte contábil,
administrativa e comercial
Procuramos alguém que possua: Experiência em e-commerce, Ensino médio
completo;Domínio do Pacote Office, digitação e que tenha conhecimento das
plataformas Mercado Livre, Netshoes, Dafiti, Magalu e Shopee As atividades são:
Fazer a criação de anúncios nas plataformas Realizar o atendimento de clientes nas
plataformas e via redes sociais Cadastro de produtos Controle de planilhas
Procuramos alguém que possua: Experiência na área financeira Ensino superior ou
técnico completo em Administração ou áreas afins Domínio do Pacote Office As
atividades são: Atuar na parte financeira da empresa Contas a pagar e receber
Emissão de notas fiscais Cobranças
Procuramos alguém que possua: Experiência com atendimento ao público Ensino
médio completo Conhecimento do Pacote Office As atividades são: Atendimento dos
clientes tanto online como presencial Agendamentos Organização do loca
Procuramos alguém que possua: Experiência na área de atendimento ao público,
preferencialmente em farmácia Facilidade com computador Locomoção própria As
atividades são: Atendimento ao cliente Organização dos produtos e da loja Operar o
caixa
Procuramos alguém que possua: Experiência com e-commerce Ensino médio completo
Domínio das plataformas de Marketplaces As atividades são: Cadastro de produtos
Atuar junto aos marketplaces Sanar dúvidas de clientes
Procuramos alguém que possua: Experiência na área de limpeza. Atuar no espaço
interno e externo da creche na área da limpeza
Procuramos alguém que possua: Experiência na área de logística/estoque Técnico em
logística cursando ou completo. As atividades são: Separação de produtos Envio de
produtos Devoluções Controle de estoque

Sim

Procuramos alguém que possua: Experiência na área financeira e contábil Ensino
superior completo ou cursando administração, contabilidade ou economia Domínio do
Pacote Office. As atividades são: Conciliação Suporte no contas a pagar Contato com
fornecedores e interação direta com vários setores da empresa, principalmente com a
área de suprimentos e e-commerce Outras atividades auxiliares do setor

Sim

Procuramos alguém que possua: Experiência na área de atendimento/recepção Ensino
médio completo Conhecimento do Pacote Office. As atividades são: Atendimento dos
pacientes, tanto online como presencial Agendamento de consultas Planilhar os
atendimentos
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154

AMV19

Telemarketing

-

Sim

155

AMV20

Vendedor | Loja de calçados
femininos

-

Sim

156

AMV21

Vendedor Externo

-

Sim

157

AMV22

Vendedor Líder

-

Sim

158

AG127

Assistente de Marketing

-

Sim

159

AG128

Auxiliar de
E-commerce/Estoque

-

Sim

160

AG129

Consultor(a) Vendas
Internas

-

Sim

161

AG130

Vendedor(a)

-

Sim

162

AG131

Vendedor(a)

-

Sim

163

AG132

Vendedor(a) PAP

-

Sim

164

AG133

Vendedor(a) externo

-

Sim

165

AG134

Vendedor(a) Externo/MEI

-

Sim

166

AG135

Vendedor(a) interno

-

Sim

167

AG136

Caixa /Atendente

-

Sim

168

AG137

Supervisor/Zeladoria

-

Sim

Procuramos alguém que possua: Experiência na área de telemarketing ou televendas
Ensino médio completo Domínio do Pacote Office e programas. As atividades são:
Realizar o atendimento de clientes via ligação, e-mail, chat e redes sociais Protocolar os
atendimentos
Procuramos alguém que possua: Experiência na área de vendas de calçados Ensino
médio completo Locomoção própria. As atividades são: Atendimento ao cliente Venda
de produtos Auxílio na parte de caixa Suporte no atendimento online
Procuramos alguém que possua: Experiência com vendas externas Ensino médio
completo Veículo próprio. As atividades são: Realizar a venda de produtos aos clientes
Atendimento aos clientes Planilhar os dados Controle de estoque
Procuramos alguém que possua: Experiência na área de gestão e vendas Locomoção
própria Domínio do Pacote Office e de programas. As atividades são: Gerir a equipe de
vendas Realizar vendas e atendimento ao público Planilhar os dados Auxílio junto a
liderança
Profissional com experiência na função para realizar propagandas em portal de
internet, criação de textos, propagandas e designer/ desejável: Formação em
Marketing ou Publicidade e Propaganda/ Segmento Empresa de Portal de Internet)
Profissional com experiência em entrada de NF e separação de mercadorias/
diferencial: vivência em logística de E-commerce/ salário: R$1.450,00 (negociável)/
horário: comercial/ Segmento Materiais de escritório)
Profissional com habilidade e vivência na área comercial/ necessário habilidade com
Excel/ contrato CLT/ Segmento Clínica de Vacinas)
Profissional com experiência, realizará vendas para fábrica de móveis planejados/
Segmento fábrica de móveis planejados)
Profissional com experiência em atendimento e vendas de produtos ortopédicos e
hospitalares/ Segmento Saúde)
Profissional com vivência em atendimento ao cliente/vendas, para realizar
atendimento PAP/ saber trabalhar em equipe, disposição e fácil aprendizado/ ter
Ensino Médio completo/Segmento internet/Fibra Óptica)
Profissional com experiência para realizar vendas a pronta entrega para Região de
Franca/Veiculo disponibilizado pela empresa/Segmento alimentício)
Profissional com experiência para realizar vendas a pronta entrega para Região de
Franca/Veiculo disponibilizado pela empresa/Segmento alimentício)
Profissional com experiência em atendimento ao cliente, vendas e recepção/
Segmento Internet/Fibra Óptica)
Profissional com experiência na função/ Empresa localizada no jardim Petráglia/
Segmento casa de carnes)
Profissional com experiência em rotinas administrativas, controler, gestão de pessoas e
manutenção geral/ Segmento Condomínio)
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169

AG138

Supervisor(a) de
Almoxarifado

-

Sim

170

AMV23

Auxiliar Financeiro |
Empresa calçadista

-

Sim

171

AMV24

Auxiliar de Limpeza

-

Sim

172

AMV25

Atendente de E-commerce

-

Sim

173

AMV26

Atendente | Farmácia

-

Sim

174

AMV27

Atendente | Clínica de
estética

-

Sim

175

AMV28

Assistente Comercial

-

Sim

176

AMV29

Auxiliar Fiscal

-

Sim

177

AMV30

Vendedor lojas de calçados
femininos

-

Sim

Profissional para supervisionar a equipe e a rotina de separação, estocagem e
armazenamento de produtos e materiais, realizar lançamentos de entrada e saída,
devolução de produtos, materiais, mercadorias entre outras rotinas pertinentes a
função. Realizar e participar mensalmente de reunião com as lideranças, apoiar a
equipe nas responsabilidades do almoxarifado, buscando atender todos os setores com
eficiência, presteza e organização/Diferencial: Experiência anterior na função
almoxarifado/Logística/ Segmento Captação de Recursos)
Experiência na área financeira e contábil/ Ensino superior completo ou cursando
administração, contabilidade ou economia Domínio do Pacote Office/Conciliação
Suporte no contas a pagar Contato com fornecedores e interação direta com vários
setores da empresa, principalmente com a área de suprimentos e e-commerce Outras
atividades auxiliares do setor
Experiência na área de limpeza/Atuar no espaço interno e externo da creche na área
da limpeza
Experiência com e-commerce Ensino médio completo Domínio das plataformas de
Marketplaces/Cadastro de produtos
Atuar junto aos marketplaces
Sanar dúvidas de clientes
Experiência na área de atendimento ao público, preferencialmente em farmácia
Facilidade com computador Locomoção própria/Atendimento ao cliente
Organização dos produtos e da loja
Operar o caixa
Experiência com atendimento ao público Ensino médio completo Conhecimento do
Pacote Office/Atendimento dos clientes tanto online como presencial Agendamentos
Organização do local
Ensino superior completo ou que esteja cursando Administração ou áreas correlatas
Domínio do excel, inglês e espanhol Conhecimento em processos de importações
Locomoção própria/Ser responsável pelos processos de importações (documentação,
etc), bem como cuidar das planilhas de controle de compras e fornecedores
Experiência como Auxiliar Fiscal Ensino superior completo ou que esteja cursando
Administração, Contabilidade ou áreas correlatas Domínio do excel e informática
Locomoção própria/Recebimento fiscal (conferência e input de notas fiscais no
sistema) Apuração mensal dos impostos (ICMS e IPI)
Experiência na área de vendas de calçados Ensino médio completo Locomoção própria/
Atendimento ao cliente
Venda de produtos
Auxílio na parte de caixa
Suporte no atendimento online
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178

AMV31

Telemarketing

-

Sim

179

AMV32

Mecânico

-

Sim

180

AMV33

Estágio | Laboratório

-

Sim

181

AMV34

Comprador

-

Sim

182

AMV35

Candidatos PCDs para
diversas áreas

-

Sim

183

AMV36

Vendedor Líder

-

Sim

184

AG139

Casal de Caseiros

-

Sim

185

AG140

Auxiliar de Cozinha/Café da
Manhã

-

Sim

186

AG141

Auxiliar de Cozinha

-

Sim

187

AF24

Cuidador(a) de Idosos

-

Sim

Experiência na área de telemarketing ou televendas Ensino médio completo Domínio
do Pacote Office e programas/Realizar o atendimento de clientes via ligação, e-mail,
chat e redes sociais Protocolar os atendimentos
Experiência como mecânico em indústria e com soldas Ensino técnico completo em
Mecânica, Mecatrônica ou cursos afins Locomoção própria/Atuar de maneira
preventiva, buscando o aumento da disponibilidade e confiabilidade operacional dos
equipamentos e instalações, tanto de processo, quanto de fornecimento de utilidades
da fábrica, realizando quando necessário atividades para restabelecer a condição
operacional
Que esteja cursando o ensino superior em: Química, Engenharia Química, Engenharia
de Alimentos, Biologia ou cursos afins Conhecimento do Pacote Office Locomoção
própria/Acompanhar as análises físico-químicas e sensoriais em material de
embalagem, matéria-prima e produto acabado, assegurando a qualidade dos insumos,
processos e produtos
Experiência como comprador Ensino superior completo em Administração, Ciências
Contábeis, Engenharia ou Logística Domínio do Pacote Office/Responsável por receber
as requisições de compras, executar os processos de cotações e concretizações das
compras
Preparar gráficos e relatórios
Ensino médio completo Informática básica Locomoção própria/Vamos avaliar o perfil,
experiência e interesse dos candidatos inscritos para identificar a função mais
adequada
Experiência na área de gestão e vendas Locomoção própria Domínio do Pacote Office e
de programas/Gerir a equipe de vendas Realizar vendas e atendimento ao público
Planilhar os dados Auxílio junto a liderança
Município de Claraval (Buscamos casal de caseiros com experiência na função. Homem
realizará trabalho com jardinagem, animais (galinhas, peixes, tartarugas, cachorros)
horta, limpeza e organização do local. Mulher realizará limpeza, organização, horta e
cozinha. Disponível casa, água, força e internet./ Segmento Rancho)
(Profissional com conhecimento em produção de confeitaria, organização para repor
mesa e limpar refeitório, e demais rotinas da função. Ter disponibilidade de horário
eveículoo próprio/ Segmento Hotelaria)
Profissional com experiência em manusear chapa e montagem de lanches, organização
do local / Segmento: Segmento Lanchonete e Cafeteria)
Buscamos um(a) profissional, para atuar como cuidador(a) de idosos em uma
residência familiar, onde estará realizando as seguintes atividades, cuidará de uma
senhora de 64 anos, irá lavar as roupas e cozinhar. Necessário ser responsável, ter
especialização como cuidador de idosos e experiência com pessoas doentes. Horário
de trabalho: Segunda até Sábado: das 14h:00m até as 21h:00m.
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188

AF25

Triagem de objetos

-

Sim

189

AF26

Vendas

-

Sim

190

AF27

Estágiario(a)

-

Sim

191

AF28

Vendedro(a)

-

Sim

192

AF29

Auxiliar Administrativo

-

Sim

193

AF30

Analista de Marketing

-

Sim

Buscamos um(a) profissional, para atuar na triagem de obejtos, em uma agência de
entregas, onde estará realizando a triagem de objetos e lançamento no sistema.
Necessário possuir ensino médio-completo, experiência com expedição e noção de
informática. Horário de trabalho: Segunda até Sexta-feira: 13h:00m até as 22h:05m;
Sábados: 08h:45m até 12h:45m.
Buscamos um(a) profissional, para atuar com o comercial de uma fábrica de produtos
naturais, onde estará executando as seguintes atividades, fará vendas de forma virtual,
onde realizará atendimento ao cliente pelo o WhatsApp, Site e E-mail, enviará e
negociará propostas comerciais. Necessário experiência com vendas e atendimento ao
cliente, sendo um diferencial possuir interesse e familiaridade com produtos de estilo
de vida saudável. Horário de trabalho: Segunda até Sexta-feira: das 08h:00m até
17h:00m.
Atuar na área de recrutamento e seleção, realizando processos seletivos, desde
descritivo de vaga até encaminhamento do candidato. Triagem de curriculos, aplicação
de teste e análise de perfil, entrevistas e devolutivas.Requisitos: Cursando recursos
humanos, psicologia ou área afins. Disponibilidade período manhã e tarde. Quero me
candidatar
Buscamos um(a) profissional, para atuar como vendedor em uma loja automotiva,
onde estará executando as seguintes atividades, atendimento ao cliente na loja, gestão
de agenda, fechamento de vendas, gestão de caixa da loja, pós venda. Necessário ter
experiência em vendas, conhecimento sobre carros, será um diferencia ter
experiências com vendas no ramo automotivo, possuir conhecimento com o pacote
office. Horário de trabalho: Segunda até Sexta-feira das 08h:00m até as 18h:00m Aos
sabádos das 08h:00m até as 12h:00m.
Buscamos um(a) profissional, para estar atuando como auxiliar administrativo em uma
cervejaria, onde estará executando as seguintes atividades, irá organizar as contas a
pagar e receber, entre outros trabalhos administrativos que cabe a área. Necessário
possuir experiência anterior na área administrativa e ter domínio do pacote office.
Horário de trabalho: a definir.
Buscamos um(a) profissional, para atuar como analista de marketing em uma
cervejaria, onde estará executando as seguintes atividades, realizará a gestão das
redes sociais, fará criações de artes, também a analise do desenvolvimento das redes
sociais e entre outras atividades que cabe a área. Necessário ser graduado ou estar
cursando faculdade de marketing, ou cursos voltados a comunicação, possuir
experiência anterior com marketing digital, ter conhecimento com a área comercial é
um diferencial. Horário de trabalho: será definido.
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194

AF31

Líder de Atendimento

-

Sim

195

AF32

Chefe de Cozinha

-

Sim

196

AF33

Auxiliar de Reposição de
Laboratório

-

Sim

197

AF34

Secretária Administrativa

-

Sim

198

AF35

Analista Fiscal

-

Sim

199

AF36

Analista Contábil

-

Sim

Buscamos um(a) profissional, para atuar como lider de atendimento em uma
cervejaria, onde estará executando as seguintes atividades, cuidará da qualidade do
atendimento, desde o atendimento ao público até a qualidade dos pratos servidos,
manterá a organização dos ambientes, recepcionará as pessoas, sendo responsável
também pelo o bem estar dos clientes. Necessário ter experiência com o atendimento
ao cliente, possuir fácil relacionamento, se possuir um segundo idioma será um
diferencial. Horário de trabalho: a ser definido.
Buscamos um(a) profissional, para atuar como chefe de cozinha, em uma cervejaria,
onde estará executando as seguintes atividades, preparação de pratos, ajudará a
manter a organização da cozinha, organizará estoques de alimentos, entre outras
atividades que cabe a área. Necessário ter experiência com cozinha, principalmente
cozinha de bares e restaurantes. Horário de trabalho: a ser definido. Quero me
candidatar
Buscamos um(a) profissional, para atuar como auxiliar de reposição em laboratório,
onde estará executando a de auxiliar na reposição de um laboratório, em uma farmácia
de remédios manipulados. Não é necessário ter experiência. Horário de trabalho:
Segunda até Sexta-feira das 08h:00m até as 18h:00m. Sábados: 08h:00m até as
12h:00m.
Buscamos um(a) profissional, para atuar como secretária administrativa, em escritório
de contabilidade, onde estará executando as seguintes atividades, fazer pagamentos e
cobranças, fazer conciliação bancária, fazer cotações junto a fornecedores e
prestadores de serviço e atender clientes. Requisitos: Conhecimento em word e excel;
Conhecimentos com as rotinas administrativas.
Buscamos um(a) profissional, para atuar como analista fiscal, em um escritório de
contabilidade, onde estará executando as seguintes atividades, realização de
apurações dos impostos indiretos ou diretos, conciliações contábeis, ajustes contábeis,
obrigações de acessórias, emissão de guias de empresas do simples nacional,
presumido e lucro real. Requisitos: Experiência nas rotinas de escritório contábil;
Domínio da legislação fiscal, habilidades em cálculos e interpretação de normas;
Habilidade para trabalhar com pacote Office (Excel).
Buscamos um(a) profissional, para atuar como analista contábil, em um escritório de
contabilidade, onde estará executando as seguintes atividades, realizar análise,
classificação e conciliação de conta as contábeis e financeiras, conhecimento na
elaboração e entrega de obrigações de acessórias, conhecimento e apuração dos
impostos diretos e indiretos, elabora balanços e balancetes e relatórios contábeis,
elaborar fluxo de caixa. Requisitos: Experiência nas rotinas de escritório contábil;
Habilidade para trabalhar com pacote Office (Excel);
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200

AF37

Motoboy

-

Sim

201

AF38

Doméstica com Prática

-

Sim

202

AF39

Lavadeira ou Lavanderia

-

Sim

203

AF40

Sac e Auxiliar Administrativo

-

Sim

204

AF41

Operador de Telemarketing

-

Sim

205

AF42

Analista Contábil

-

Sim

206

AF43

Entregador

-

Sim

Buscamos um profissional, para atuar com entregas em uma loja que vende peças
automotivas, onde estará executando as seguintes atividades, entregas de peças
automotivas, na moto ou no carro pela cidade. Necessário possuir CNH A/B, ter
conhecimento de localidades na cidade de Franca-SP e experiência com entregas.
Horário de trabalho: Segunda até Sexta-feira: 08h:00m até 18h:00m. Sábados:
08h:00m até 12h:30m. Requisitos: CNH: A/B; Experiência com entregas; Conhecer as
localidades de Franca.
Profissional com prática em rotinas domésticas, atenciosa e detalhista Para trabalhar
de segunda às sextas-feiras das 7 às 15h Salário R$ 1300,00
Profissional com experiência em lavar e passar roupas, principalmente de cama e
mesa. Responsável, dinâmica e pró ativa Horário: de segunda à sábado das 8h às 17h
Salário: R$ 1500,00 + cesta básica 1 hora e meia de almoco
Buscamos um(a) profissional, para atuar como atendente de SAC e auxiliar
administrativo, em uma empresa que atua com produtos automotivos, onde estará
executando as seguintes atividades, atendimento pela plataforma Whatsapp,
auxiliando também nas atividades administrativas. Horário de trabalho: Segunda até
Sexta-feira: 07h:42m até as 18h:00m. Requisitos: Experiência com SAC; Experiência
com as rotinas administrativas; Ensino Médio Completo.
Operadora de Telemarketing com experiência e ensino médio. Curso ou formação em
áreas co-relacionadas a função será um diferencial. Que tenha habilidade em
comunicação, conhecimento em Pacote Office, nas principais ferramentas de vendas e
noções de planejamento diário de trabalho. Que seja dinâmica, flexível, pró-ativa. Fará
contato com empresas, com o objetivo de apresentação e fechamento de propostas de
cursos focados em desenvolvimento empresarial. Terá metas diárias de ligações e de
fechamentos.
Buscamos analista de departamento contábil, irá atuar com as seguintes rotinas
contábeis: integração contábil de folha e fiscal, conciliação bancária, fechamento de
balanço, análise de balanço, entrega de obrigações e acessórias contábeis. Possuir
conhecimento em regimes tributários: simples nacional, lucro real e lucro presumido.
Requisitos: Formação na área contábil, (graduação ou técnico); Experiência em
escritório de contabilidade ( minimo de 2 anos).
Buscamos um profissional, para atuar nas entregas de uma loja de produtos elétricos,
onde estará executando as atividades diárias da área, como por exemplo, entregas de
produtos. Necessário experiência com entregas, possuir CNH A/B. Horário de trabalho:
Segunda até Sexta-feira das 08h:00m até as 17h:30m. Aos Sábados: 08h:00m até
12h:00m. Requisitos: Experiência com entregas de moto; Ensino Médio Completo;
Possuir CNH A/B.
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207

AF44

Vendedor(a)

-

Sim

Buscamos um(a) profissional, para atuar como vendedor(a) em uma loja de roupas,
onde estará executando as atividades diárias da área, como por exemplo, vendas online e vendas na loja física. Necessário conhecimento de moda, experiência com
vendas, ter conhecimento de redes sociais, para realizar postagens de looks e ter
disponibilidade de horário. Horário de trabalho: Segunda até Sexta-feira das 09h:00m
as 18h:30m. Aos sábados: das 09h:00m até as 15h:00m Requisitos: Conhecimento em
moda; Conhecimento em redes sociais; Experiência com vendas.

208

AF45

Recepcionista

-

Sim

Buscamos um(a) profissional, para atuar na área de recepção de um consultório
odontológico, onde estará executando as atividades diárias da vaga, como por
exemplo, atendimento ao cliente, atendimento telefônico, agendamento de horários,
entre outras atividades de uma recepção. Necessário ter experiência em recepção,
também disponibilidade de horário. Horário de trabalho: Segunda até Sexta-feira das
Requisitos: Experiência com atendimento em recepção; Disponibilidade de horário.
13h:00m até 20h:00m; Sábados: 08h:00m até as 12h:00m.

209

AG155

Vendedor(a) Externo/MEI

-

Sim

Profissional com experiência em atendimento e vendas, para visitas em restaurantes,
açougues e mercados, levará amostras para o cliente conhecer o produto/ necessário:
possuir veículo próprio (moto)/ Segmento Restaurante de Massas)

210

AG156

Vendedor(a)
Externo/Interno

-

Sim

Profissional com experiência em atendimento e vendas, para realizar vendas de
anúncios para jornal. Ser persistente, comunicativo, ter resiliência e força de vontade.
Ter veículo próprio e conhecimento no pacote Office/Segmento Comunicaçâo

211

AG157

Captadores de Imóveis

-

Sim

212

AG158

Caixa /Atendente e Estoque

-

Sim

213

AG159

Auxiliar Comercial Interno/
Externo

-

Sim

214

AG160

Operadora de Caixa

-

Sim

215

AG161

Operador de Caixa

-

Sim

Profissional com experiência em vendas e atendimento ao cliente, para realizar
captação de imóveis para locação/Ter veículo próprio Carro ou Moto/Conhecimento no
pacote Office/Segmento Imobiliário)
Profissional com experiência em caixa e atendimento ao cliente. Necessário ensino
médio completo e conhecimento no Pacote Office/ Segmento Têxtil)
Profissional com experiência em vendas, atendimento, apresentação de produtos e
vivência com e-commerce/Ter conhecimento no pacote Office/ Ter CNH A/B - veículo
da Empresa)/ Segmento Confecção de Uniformes)
Profissional com experiência em todo o processo, fechamento de caixa, operação de
cartão e recebimento/ Segmento Lanchonete)
Profissional com experiência na função. Empresa localizada nas imediações do recanto
Elimar / Segmento Loja de conveniência)
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216

AG162

Analista de Laboratório

-

Sim

217

AG163

Assistente Comercial

-

Sim

218

AG164

Auxiliar de Produção

-

Sim

219

AG165

Técnico em Segurança
Eletrônica/Eletricista

-

Sim

220

AG166

Mecânico

-

Sim

221

AG167

Mecânico de Manutenção

-

Sim

222

AG168

Mecânico de Manutenção

-

Sim

223

AG167

Operador de Produção

-

Sim

224

AG168

Operador de Centro de
Tratamento de Água e
Efluentes

-

Sim

225

AG169

Motorista

-

Sim

226

AG170

Caixa

-

Sim

Profissional com experiência em liberação de produto, emissão de certificados de
Análises, Auditorias Internas, Análises Físico-químicas e Microbiológicas de Produto em
processo e acabado. Realizar análise em material de embalagem, matéria-prima,
assegurando a qualidade dos insumos, processos e produtos. Necessário formação
superior em Química, Alimentos, Biologia ou áreas afins. Necessário condução própria/
Segmento Indústria)
Profissional com experiência na função com conhecimento em processos de
importações. Necessário nível avançado no pacote Office (Excel) e condução própria.
Diferencial: Inglês ou Espanhol fluente/ Segmento Indústria)
Profissional com experiência na função/ Necessário conhecimento no Pacote Office Excel e habilidades com informática. Horário: 06h00 às 16h00/ Indústria de confecção
(camisetas/moletons/bonés)
Profissional com experiência na função de segurança eletrônica ou eletricista//Horário:
Comercial/ Segmento de Segurança)
Profissional com experiência na função para realizar alinhamento, balanceamento,
rodízio de pneus e freios e suspensão/ Horário: 08h00 as 18h00 (segunda a sexta-feira)
08h00 as 12h00 (aos sábados)/ Segmento Auto center)
Profissional com experiência em manutenção de máquinas e equipamentos industriais,
predial e elétrica. Necessário ensino médio completo e formação na área/ Horário:
07h00 às 17h00/ Segmento Indústria de Cosméticos)
Profissional com experiência em manutenção de máquinas e equipamentos industriais,
predial e elétrica e conhecimento em Solda. Necessário ensino médio completo e
formação na área e condução própria/ Horário: Necessário disponibilidade de horário
Diurno/Noturno e Finais de Semana/ Segmento Indústria)
Profissional com experiência na função/ Necessário ensino médio completo e
condução própria/ disponibilidade para turnos 12x36 (diurno e noturno)/ Segmento
Alimentício)
Profissional com experiência em sistemas de tratamento de efluentes com lodo
ativado/ Necessário formação técnica ou cursando na área Química, Biológica, Meio
ambiente e áreas afins e condução própria/ horário: Turnos de 12x36 (diurno e
noturno)/ contrato: CLT/ Segmento Indústria)
Profissional com experiência em carregar e descarregar materiais/ horário: 07h00 às
17h00 (de Segunda a Sexta-feira) e 07h00 às 11h00 (aos sábados)/ contrato: CLT/
Segmento Materiais de Construção)
(Profissional com experiência em caixa, faturamento de pedidos, cobranças,
atendimento e todas as demais rotinas da função/ cesta básica/ horário: 07h00 às
18h00 (segunda a sexta-feira) e 07h00 às 13h00 (aos Sábados)/ contrato: CLT/
Segmento Materiais de Construção)
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227

AG171

Analista de Departamento
Pessoal

-

Sim

228

AG172

Analista de Marketing

-

Sim

229

AG172

Auxiliar Fiscal

-

Sim

230

AG173

Auxiliar de atendimento

-

Sim

231

AG174

Auxiliar de Departamento
Pessoal

-

Sim

232

AG175

Auxiliar de Departamento
Pessoal

-

Sim

233

AG176

Encarregado de
Pesponto/Preparação

-

Sim

234

AG177

Encarregado de Montagem

-

Sim

235

AG178

Encarregado de
Almoxarifado

-

Sim

236

AG179

Analista de RH e DP

-

Sim

237

AG180

Assistente Fiscal

-

Sim

238

AG181

Assistente de Planejamento

-

Sim

239

AG182

Concertista/Cabineiro

-

Sim

240

AG183

Operador de Injetora de
Calcanheira

-

Sim

241

AG184

Químico

-

Sim

(Profissional com experiência em todo o processo da função, entrega de obrigações,
DCTF Web, E social, rescisão, cálculos de férias, folha de pagamento entre outros/
horário: Segunda a Sexta/ contrato CLT/ Segmento Escritório de Contabilidade)
Profissional com experiência na função em todas as rotinas com foco no
desenvolvimento de mídias/ salário/Horário: Segunda a Sexta (7h30 as 17h30)/
contrato CLT/ Segmento Escritório de Contabilidade)
Profissional com experiência em entregas de obrigações e rotinas da função fiscal/
Horário: Segunda a Sexta (07h30 às 17h30)/ contrato CLT/ Segmento Escritório de
Contabilidade)
Profissional com experiência em suporte de atendimento, vendas e demais rotinas
relacionadas ao setor/ Horário: Segunda a Sexta-feira (6h por dia)/ contrato CLT/
Segmento Escritório de Contabilidade)
Profissional com experiência nas rotinas do Departamento Pessoal, emissão de guias e
envio de obrigações acessórias do setor. Necessário formação em Ciências Contábeis
ou áreas relacionadas/ Horário: Segunda a Sexta-feira 07h00 às 17h35/ contrato CLT/
Segmento Escritório de Contabilidade)
(Profissional com experiência na função, entrega de obrigações, DCTF Web, E-social,
rescisão, cálculos de férias e demais rotinas da função./ Horário: Segunda a Sextafeira / contrato CLT/ Segmento Escritório de Contabilidade)
Profissional com experiência na função/ horário: 06h45 as 16h58/ contrato: CLT/
Segmento Indústria de Calçados)
Profissional com experiência na função/ horário: 06h45 as 16h58/ contrato: CLT/
Segmento Indústria de Calçados)
(Profissional com experiência na função/ horário: 06h45 as 16h58/ contrato: CLT/
Segmento Indústria de Calçados)
Profissional com ampla experiência em recrutamento e seleção e rotinas de
Departamento Pessoal. Diferencial experiência em indústria de calçados/ horário:
Segunda a Sexta-feira/ contrato CLT/ Segmento Indústria de Calçados)
Profissional com experiência em lançamentos de Nfs, integração de Notas, conciliações
e conferências/Ter Superior/Técnico completo ou cursando/ Horário: Segunda a Sexta/
Segmento Indústria de Calçados)
Profissional com experiência em planejamento da produção, entrada e saída de Nfs,
faturamento, atendimento ao cliente/representante e auxiliar administrativo.
Profissional com experiência na função / horário: segunda a sexta/ contrato CLT/
Segmento Indústria de Calçados)
Profissional com experiência na função / Salário: R$ 2.000,00/ horário: segunda a
sexta-feira/ contrato CLT/ Segmento Indústria de Calçados)
Profissional com experiência em Indústria de Borracha e CRQ Ativo/ horário: segunda a
sexta-feira/ Indústria de Solados de Borracha)
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242

AG185

Injetor de Calcanheira de
PU

-

Sim

243

AG186

Governanta

-

Sim

244

AG187

Casal de Caseiros –
Município de Claraval

-

Sim

245

AG188

Doméstica

-

Sim

246

AG189

Doméstica

-

Sim

247

AG190

Chapeiro

-

Sim

248

AG191

Auxiliar de Cozinha

-

Sim

249

AG192

Atendente (Vaga
temporária)

-

Sim

250

AG193

-

Sim

Realizará suporte ao setor Administrativo/ Segmento Alimentício)

251

AG194

-

Sim

252

AG195

Cursando Superior em
Administração
Cursando Superior em
Administração/Marketing
Cursando 2° ano Ensino
Médio

-

Sim

253

AG196

Motorista

-

Sim

254

AG197

Gerente de Loja

-

Sim

Profissional com vivência em atendimento ao cliente, administrativo/Marketing para
auxiliar / Segmento Imobiliária)
cursando no período noturno/realizará suporte ao setor administrativo de um ECommerce/ Segmento Marketing Digital)
profissional com experiência na função/ Contrato PJ (MEI)/ possuir CNH C/ s horário:
comercial/ Segmento Alimentício Ribeirão Preto)
Profissional com experiência na função/ horário: Segunda a Sábado/Contrato CLT/
Segmento Loja de Móveis)

Cursando superior

Sim

Experiência de 2 anos como gestor Conhecimento e acompanhamento de metas

Ensino Fundamental
completo

Sim

Manutenção preventiva e corretiva em tratores linha Leve e média, conhecimento em
transmissão, hidráulica e câmbio. Atendimentos no campo e na concessionária.

255
256

EF1

257

EF2

Gerente de loja-São
Sebastião do Paraiso
Mecânico de máquinas
agrícolas

Profissional com experiência na função. Necessário ter experiência em palmilhas /
horário: segunda a sexta-feira/ contrato CLT/ Segmento Indústria de Calçados)
Profissional com experiência em toda supervisão da equipe de limpeza, responsável
pela liberação de aptos entre outras rotinas relacionadas ao setor. Diferencial:
Experiência como Líder na função/ Horário: 8h00 às 17h00 (segunda a sábado)/
Segmento Hotelaria)
Buscamos casal de caseiros com experiência na função. Homem realizará trabalho com
jardinagem, animais (galinhas, peixes, tartarugas, cachorros) horta, limpeza e
organização do local. Mulher realizará limpeza, organização, horta e cozinha.
Disponível casa, água, força e internet./ Horário: disponibilidade aos finais de semana
(uma folga garantida por semana)/ Segmento Rancho)
Profissional com experiência na função para realizar organização, limpeza, lavar e
passar. Trabalho realizado 3 x por semana em uma residência e 2 x por semana em
outra residência (Bairros: Olivito e Amazonas). Horário: 08h00 às 17h00 (segunda a
sexta-feira)/ Segmento: Residencial)
Profissional com experiência na função para realizar organização, limpeza, lavar e
passar. Horário: 07h00 às 16h00 (segunda a sexta-feira)/ Segmento: Residencial)
Profissional com experiência na função para realizar lanches e porções/ Horário: 17h00
as 00h00 (de Terça a Domingo)/ Segmento: Lanchonete)
Vaga temporária) - (Profissional com vivência nas rotinas/ Dias: Sábados e Domingos/
Horário: Das 9 às 15:00 horas / Segmento: Restaurante)
Profissional com experiência em atendimento presencial, telefônico, controle de
pedidos entre outros da rotina/ Dias: Quarta/Quinta e Sexta-feira/ Segmento:
Restaurante)
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258

EF3

Analista de Marketing

Ensino superior

Sim

259

AMV37

Educadora Auxiliar

Ensino superior completo
em Pedagogia

Sim

260

AMV38

Gestor de TI

Ensino superior

Sim

261

AMV39

Assistente Comercial

Ensino médio completo

Sim

262

AMV40

Assistente de Logística

Ensino médio completo

Sim

263

AMV41

Atendente | Clínica de
estética

Ensino médio completo

Sim

264

AMV42

Atendente | Farmácia

-

Sim

265

AMV43

Atendente de E-commerce

Ensino médio completo

Sim

266

AMV44

Auxiliar de Confeiteiro

-

Sim

267

AMV45

Auxiliar de Limpeza

-

Sim

Ensino superior completo
ou cursando
administração,
contabilidade ou
economia

Sim

Ensino médio completo

Sim

268

AMV46

Auxiliar Financeiro |
Empresa calçadista

269

AMV47

Telemarketing

270

AMV48

Vendedor | Distribuidora de
Ensino médio completo
Granitos

Sim

271

AMV49

Vendedor | Loja de calçados Ensino médio completo
femininos

Sim

Conhecimento em mídias digitais como e-commerce e redes sociais. Habilidades em
Photoshop e Corel draw. Residir em Brodowski, Batatais
ou Franca.
A pessoa atuará dentro da sala de aula como auxilar pedagógica, com crianças de 4
meses a 5 anos e 11 meses
Comandar a equipe de TI Direcionar e acompanhar os projetos Estipular tempo de
execução Dar feedback para a equipe Trazer novas técnicas de programação
Experiência na área comercial / Domínio do Pacote Office/ Habilitação categoria A/B.
Atendimento ao cliente Relacionamento pós-venda Controle e emissão de orçamentos
Cotação de fretes
Experiência na área de logística/ Domínio do Pacote Office/ Habilitação categoria A/B.
Recebimento de mercadorias Separação de produtos Controle de estoque Contato com
transportadoras
Experiência com atendimento ao público/ Conhecimento do Pacote Office.
Atendimento dos clientes tanto online como presencial Agendamentos Organização do
local.
Experiência na área de atendimento ao público, preferencialmente em farmácia
Facilidade com computador Locomoção própria. Atendimento ao cliente Organização
dos produtos e da loja Operar o caixa.
Experiência com e-commerce/ Domínio das plataformas de Marketplaces. Cadastro de
produtos Atuar junto aos marketplaces Sanar dúvidas de clientes.
Auxiliar em todo o preparo dos doces/ Organização e limpeza da cozinha Embalar os
produtos. Preferencialmente tenha trabalhado na área gastronômica e tenha o curso
na área de gastronomia Para trabalhar de:
Experiência na área de limpeza. Atuar no espaço interno e externo da creche na área
da limpeza
Experiência na área financeira e contábil / Domínio do Pacote Office. Conciliação
Suporte no contas a pagar Contato com fornecedores e interação direta com vários
setores da empresa, principalmente com a área de suprimentos e e-commerce Outras
atividades auxiliares do setor
Experiência na área de telemarketing ou televendas/ Domínio do Pacote Office e
programas. Realizar o atendimento de clientes via ligação, e-mail, chat e redes sociais
Protocolar os atendimentos.
Experiência na área de vendas/ Domínio do Pacote Office e informática. Atendimento
de clientes tanto presencial como online via redes sociais Apresentar os produtos para
os clientes Realizar a pós-venda
Experiência na área de vendas de calçados/ Locomoção própria. Atendimento ao
cliente Venda de produtos Auxílio na parte de caixa Suporte no atendimento online.
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272

AMV50

Vendedor Líder

-

Sim

Experiência na área de gestão e vendas/ Locomoção própria /Domínio do Pacote Office
e de programas. Gerir a equipe de vendas Realizar vendas e atendimento ao público
Planilhar os dados Auxílio junto a liderança

