Os interessados poderão filtrar as vagas por área de atuação
Cada interessado deverá guardar o código da vaga que lhe interessou para preencher o formulário de inscrição

IES

Cidade

Empresa

Área

Cursos

Descrição da Vaga

Código

Bom Jesus

Curitiba

MERET DISTRIBUIDORA LTDA

MARKETING

Desenho Industrial;
Publicidade e Propaganda

Principal tarefa: preparar relatórios semanais para comerciais de
TV, para o Clube de clientes, encartes e e-mkt; Montagem e
Organização de informações (sem análise); Disparos de e-mkts
previamente programados mediante treinamento com nossa
ferramenta de envio; Diagramação de encartes promocionais e emkts sempre que necessário; Produzir conteúdos para
Instragram do MiniPet, além de inclusão de vídeos no Youtube
do MiniPet; Fotos e preparação das fotos para o site e materiais DV10200
internos; Inclusão de fotos nos sites; Orçamentos de produção
gráfica e de web; Romaneio, envio e conferência de materiais
para comerciais e tabloide; Romaneio, envio e conferência de
materiais para comerciais e tabloide; Apoio na parte operacional
dos tabloides; Manuseio de peças do Clube de clientes quando
necessário; Layout de materiais de divulgação de materiais mais
simples.

Bom Jesus

Curitiba

Helisul Táxi Aéreo Ltda

CONTABILIDADE

Ciências Contábeis

Auxiliar nos serviços contábeis, nas rotinas do departamento
fiscal e rotinas do financeiro, trabalhar com relatórios, planilhas
e demais atividades relacionadas ao controle do departamento.

DV10201

Bom Jesus

Curitiba

LOFRA SUD AMERICA LTDA

MARKETING

Marketing

Organização de materiais físicos e digitais; Relacionamento com
empresa de marketing digital; Contribuição, organização e
renovação do site e-commerce; Pesquisa Mercadológica, dentre
outras atividades pertinentes à área.

DV10202

Bom Jesus

Curitiba

GEOAMBIENTE GEOLOGIA ENG AMBIENTAL LTDA

FINANCEIRO

Administração; Tecnologia
em Gestão Financeira;
Ciências Econômicas;
Ciências Contábeis

Auxílio nas rotinas de contas a pagar, conferência de notas fiscais
de entrada, conferência de reembolso de prestação de contas,
DV10203
auxílio no controle de cartões de abastecimento e demais rotinas
na área financeira.

Bom Jesus

Curitiba

Rentcars Ltda

FINANCEIRO

Contabilidade,
Administração, Gestão
Financeira.

Lançamento de Notas em sistema e planilhas; Verificação de
posicionamento de reservas diariamente; Envio de e-mails de
cobrança; Arquivos.

Administração; Ciências
Contábeis; Ciências
Econômicas

Finanças - Prestará suporte às atividades de finanças, tesouraria,
contábil e fiscal. Atuar com suporte na área financeira da
empresa, com atendimento telefônico, contas a pagar, receber,
acompanhar as conciliações bancária, prestar suporte às
atividades de tesouraria, área contábil e fiscal, auxiliar à área de
clientes e análise de contratos, área de processo, sendo eles:
faturamento, nota fiscal, acompanhar contas a receber, elaborar DV10205
relatórios gerenciais, participar nas rotinas do planejamento
financeiro e fechamento contábil, realizar análise de conciliação
contábil, prestar auxílio na conferência de processos de
importação, realizar a baixa de pagamentos no sistema, emitir
recibos, organizar arquivos, entre outras atividades definidas
pelo seu gestor.

Bom Jesus

Curitiba

STIVAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO S/A

FINANÇAS / MARKETING

DV10204

Bom Jesus

Curitiba

Pitlak e Cia Ltda

INDUSTRIAL

Engenharia de Produção

Bom Jesus

Curitiba

Daju Comércio de Tecidos Ltda

FINANÇAS

Administração; Ciências
Contábeis

Bom Jesus

Curitiba

Sendeski e Schwanka Alumínio Industrial LTDA

PRODUÇÃO

Engenharia de Produção

Bom Jesus

Curitiba

CHOCOLATES RITZMANN LTDA

Laboratório / Setor de
Qualidade

Engenharia de Alimentos,
Engenharia de Produção,
Nutrição

Bom Jesus

Curitiba

Taco-Ar Comércio e Indústria de Equipamentos Automotivos LTDA

MARKETING / COMÉRCIO
EXTERIOR

Bom Jesus

Curitiba

Masa Distrubuidora de Auto Paças Ltda

FINANCEIRO

Bom Jesus

Curitiba

Rimatur Transportes Ltda

ADMINISTRATIVO E
FINANCEIRO

Bom Jesus

Bom Jesus

Curitiba

Curitiba

ABRASCORT COMERCIAL IMPORTADORA DE CORRENTES LTDA

Attraktiva Moveis e Dec. ltda

FINANCEIRO

ADMINISTRATIVO

Marketing; Comércio
Exterior

Sem Preferência

Administração

Sem Preferência

Administração; Ciências
Contábeis

Auxiliar, juntamente com o Gerente Industrial, os programas de
produção, especificações de engenharia, fluxos de processo e
outras informações para entender os métodos e atividades nas
manufaturas e serviços; Colaborar na descoberta de como
DV10206
produzir partes ou produtos, ou prestar serviços, com máxima
eficiência; Auxiliar nos sistemas de controle para fazer
planejamentos financeiros e análises de custos mais eficientes
Lançamentos, alimentação de informação em planilha,
conferência de valores em relatórios e fluxo de caixa,
DV10207
organização de dossiê digital arquivo, ajuda generalista no setor
e demais rotinas da área financeira.
Suportar a implementação de gestão visual da fábrica; Suportar a
implementação de ferramentas de gestão; Auxiliar projetos de
DV10208
redução de desperdícios.
Funções de controle de qualidade do produto; Auxilio a
Engenheira de Alimentos ( Supervisora); Controle de
DV10209
documentações e burocracia perante vigilancia sanitária; Auxilio
a coordenação de produção e melhorias no setor
Prospectar e contatar clientes a nível mundial; Atender pedidos e
cotações; Fazer apresentações sobre o produto e a empresa;
Fazer cotações de frete e desembaraço; Buscar alternativas para
o envio das mercadorias; Estabelecer a ponte técnica comercial
entre a empresa e os clientes; Enviar e receber e-mails em 3
DV10210
línguas: Português, Inglês e Espanhol; Traduzir materiais de
apresentação técnica e da empresa; Desenrolar trâmites
burocráticos para emissão de pedido e desembaraço de
remessas; Confeccionar documentos de exportação.
Auxiliar nas atividades da área financeira, bem como controle
bancário e de contas, fluxo de caixa, carteira de cobrança,
emissão de relatórios e de contas a pagar e a receber,
lançamento de cheques e organização de documentos.

DV10211

Lançamento de documentos no sistema; Confecção de NF;
Atendimento ao cliente interno (presencial) e externo (telefone);
DV10212
Recebimento e checagem de documentos referentes à viagens
realizadas; Checagem e Arquivamento de documentos em geral.
Análise de variações das despesas real x orçado, ajudar no
processo de budget (orçamento), preenchimento de planilhas,
ajudar no acompanhamento dos custos dos projetos.
Organização (planejamento e execução), facilidade com
números, análise e julgamento de problemas e principalmente
cooperação e trabalho em equipe.

DV10213

Prestar suporte geral nas rotinas administrativas; Desenvolver,
organizar e atualizar documentos em geral, permitindo acesso
rápido e seguro aos mesmos; Obter e elaborar relatórios gráficos
DV10214
de ocorrências e tempos de parada a fim de promover melhorias
nas tomadas de ações preventivas; Digitar documentos e arquiválos de forma ordenada.

