BOLSA DE EMPREGO - ITAITINGA

VAGA

DESCRIÇÃO DA VAGA

ACOMPANHANTE
TERAPÊUTICO
(ESTÁGIO)

Cursando graduação na área de Saúde. Ter conhecimento sobre
Análise do comportamento ou Transtorno do Desenvolvimento
congênito.
Experiência na Função.
Superior em andamento em Contábeis/Administração e ou Logística.
Excel Avançado. Acompanhar, relatar e apresentar a gerência o
desempenho da equipe de vendas.
Gerir e acompanhar o ciclo de atendimento ao cliente.
Experiência como compradora no segmento farmacêutico (indústria ou
em farmácias). Ensino Médio completo. Pacote Office. Técnica de
Negociação e Gestão de Processos.

ANALISTA COMERCIAL

ANALISTA DE COMPRAS

*
01

01

01

Experiência desejável em Indústria e ou Metalúrgica.
Superior em andamento em Engenharia de Produção ou Administração
e afins. Excel Avançado. Controle e Análise de dados, propondo
melhorias na produção.
Acompanhamento e Análise de custos de produção por setor.

01

Experiência na função com conhecimento na área financeira.

01

AUXILIAR DE ELETRICISTA

Experiência na função. Curso na área.

01

AUXILIAR DE SOLDADOR

Experiência na função.

01

ANALISTA DE PRODUÇÃO

ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO

AUXILIAR OFICIAL DE REDE

DOMÉSTICA

PEDREIRO
Também para Pessoa com
deficiência
PROMOTOR DE VENDAS
Também para Pessoa com
deficiência

Experiência na função./CNH - B/Ensino Fundamental completo/
conhecimento em infraestrutura de redes e cabos de fibra
ótica (Recomendável)./ NR-10 E NR-35
Pessoa que tenha referências.
Disponibilidade para dormir no local de trabalho.
Local de trabalho: Fortaleza Obs.: Folga a cada 15 dias.
Executar etapas do cronograma executivo da casa;
Conservar as ferramentas e equipamentos disponibilizados pela
empresa. Apoiar em atividades complementares: assistência técnica,
revitalização de empreendimentos/canteiro de obras e serviços de
infraestrutura.

01

01

01

Ensino superior em Administração ou áreas afins. Desejável experiência
na área de vendas e /ou atendimento ao cliente.

01

SETOR
FINANCEIRO

Experiência na Função. Ensino médio completo ou Graduação na área
administrativa e/ou financeira.
Atividades: Atendimento ao cliente presencial, via WhatsApp e ligação.
Baixa de pagamentos no sistema, acompanhamento e verificação de
comprovantes via pix e transferência.
Fazer cobranças diariamente aos clientes via WhatsApp e ligação.
Geração e envio de boletos e NF.
Fazer cadastro de cliente no sistema (Contrato e carnê de pagamento)
Conhecimento em sistema IXC; Pacote office e internet

01

VENDEDOR

Experiência na Função. Conhecimento em Cardan, peças e artigos
automotivos.

01
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AUXILIAR DE PCM

ESTAGIÁRIO
ADMINISTRATIVO DE
PESSOAL
Também para Pessoa com
deficiência

MECATRÔNICO

MOTOQUEIRO

SERVENTE

TÉCNICO EM SEGURANÇA
DO TRABALHO
Também para Pessoa com
deficiência

TÉCNICO
OPERACIONAL

VENDEDOR EXTERNO

DESCRIÇÃO DA VAGA
Atividades: auxiliar nas cotações de compras de peças, ir a campo
retirar medidas e identificar matérias de manutenção para
referidas compras, preenchimento e tabulação de indicadores,
ordens de serviços de manutenção, criar/revisar planos de
manutenção preventivas. Conhecimento em Excel. Experiência na
função.
Graduação em andamento em Administração, Psicologia ou
Recursos Humanos. Atividades: Garantir a manutenção de recursos
necessários, gerir atualização dos controles, realizar as movimentações
de pessoal e envio de informações para os setores responsáveis,
visando o cumprimento das rotinas administrativas e de pessoal na
UGB.
Experiência na Função.
Atuar na manutenção elétrica de equipamentos: torno, furadeira,
prenças, e retificadores, embaladora, etc.
Executar plano de manutenção preventiva e corretiva. Executar e 01
planejar melhoria dos equipamentos (RETROFIT).

Ensino médio completo. Experiência anterior como entregador.
Realizar entregas. Fazer a vistoria da moto, zelar pelo veículo de
trabalho e levar o veículo para manutenção autorizada.
Garantir o suprimento dos materiais das macroetapas da casa
(argamassa, concreto, blocos, telhas, etc.) e ferramentas ao GA;
* Auxiliar na concretagem do radier;* Aplicar emulsão asfáltica na
casa;* Chapiscar a casa;* Auxiliar na montagem dos andaimes;
* Executar o rejunte do revestimento cerâmico;
* Executar o serviço de pintura das paredes;
* Auxiliar na montagem dos layouts das macroetapas;
* Conservar as ferramentas e equipamentos disponibilizadas pela
Empresa.
Técnico em Segurança do Trabalho. Experiência desejável como:
Bombeiro Profissional Civil e Supervisor de entradas em espaços
confinados. Atividades: Garantir o cumprimento das Normas
Regulamentadoras das UGB’s.
Experiência na Função.
Ensino Médio ou Nível Técnico em Telecomunicação, Redes de
Comunicação ou Eletrotécnico / CNH – B / Conhecimento em
infraestrutura de redes e cabo de fibras óptica (FTTx, GPON)
Domínio dos equipamentos: OTDR, Máquina de fusão, Power
Meter / NR -10 E NR – 35 / Conhecimento técnico em infraestrutura
e elétrica.
Ensino Médio. Experiência na Função. Determinação e disposição para
vendas.

*
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01
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01
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01

01
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VAGA
AJUDANTE DE
CARGA E DESCARGA

AJUDANTE
GERAL

ANALISTA DE INTELIGÊNCIA
DE MERCADO

DESCRIÇÃO DA VAGA

*

Experiência na função.
Carga e descarga de mercadorias; separação de produtos; organizar e
armazenar materiais. Ensino Fundamental Completo, Proatividade,
Organização e Responsabilidade.

01

Ensino fundamental incompleto. Morar próximo ao bairro Gereraú.

01

Superior completo em Administração, Marketing, Economia, Análise e
Desenvolvimento de Sistemas ou áreas afins;
Excel avançado (imprescindível); Conhecimento com plataformas de Power
BI; Desejável habilidade com RP (Winthor);
Experiência com inteligência de mercado e análise de dados, e
preferencialmente, no canal indireto (Atacado e Distribuidor).

01

ANALISTA DE MARKETING

Graduação em Marketing, Publicidade e Propaganda ou ares afins.
Conhecimento em Photoshop, Ilustrator, Indesing, Pacote Office.
Disponibilidade de horário. Experiência com varejo. Morar nas
proximidades de Messejana.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO

Experiência em mesa de corte (VIDROS)

01

Experiência na Função.

01

Ensino Médio completo. Ter transporte (preferência moto). Desejável
experiência na função.

01

Experiência na função.
Ensino médio completo; Disponibilidade de horário.

01

MARCENEIRO

MONITOR DIURNO
REPOSITOR
DE MERCEARIA
REPRESENTANTE
COMERCIAL

SUPERVISOR DE VENDAS

TÉCNICO INSTALADOR E
REPARADOR DE REDES

Experiência na Função. Possuir moto. Venda externa

Ensino Superior Completo em Administração ou áreas afins
Experiência anterior na função, em liderança de equipes e planejamento
estratégico de vendas
Conhecimento de informática. Habilitação Cat. "A" possuir moto própria

Experiência na função. Ensino médio Completo.
Atividades: Instalar, reparar e suporte técnico em clientes de rede óptica.

01

01

01

01
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ASSISTENTE DE
SUPRIMENTOS DE
CONTROLE
Também para Pessoa com
deficiência

AUXILIAR DE
ALMOXARIFADO
(Pessoa com deficiência)
AUXILIAR DE LOGÍSTICA
(Pessoa com deficiência)
AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS
Também para Pessoa com
deficiência
CAIXA
(Pessoa com deficiência)
SOLDADOR
Também para Pessoa com
deficiência

MOTORISTA CNH - D

DESCRIÇÃO DA VAGA
*Auxiliar no controle de entradas, saídas e armazenamento de materiais
e ferramentas;
*Fazer manutenção e limpeza das ferramentas;
*Produzir kits de acordo com a programação e projeto;
*Realizar a distribuição dos materiais e equipamentos no canteiro de
obras;
* Auxiliar na inspeção dos dispositivos de medição;
* Contraventar prismas e auxiliar nos prazos e descarte;
* Auxiliar na entrega dos elementos de controle tecnológico para o
laboratório certificado; * Auxiliar na contagem dos materiais de
suprimentos; *Auxiliar o controle do uso de máquinas e equipamentos;
*Recolher os resíduos de obra e realizar o 5s dos materiais de canteiro
e container; *Realizar 5S nas áreas comuns quando necessário;
*Coletar materiais remanescentes do dia.
Ensino médio completo. Desejável experiência na área.
Disponibilidade para início imediato.
Disponibilidade para trabalhar em Eusébio-Ce

*

01

01

Experiência na função. Ser homologado. Disponibilidade de horário.

01

Ensino Médio Completo. Limpar e organizar os setores administrativos e
CD; cumprir com as rotinas e processos do setor; Entre outras atividades
inerentes ao cargo. Experiência na função.

01

Experiência na função.
Ensino médio completo ou em andamento. Disponibilidade de horário.
Ser homologado. Local de trabalho: MESSEJANA
Experiência na função.
Montar e manter os layouts das macros etapas;
Conservar as ferramentas e equipamentos. Preparar equipamentos e
acessórios consumíveis de soldagem. Unir e cortar peças de ligas
metálicas através do processo de soldagem;
Realizar reparos das formas quando necessário.
Experiência na Função. Possuir transporte próprio;
Ter ensino fundamental ou Ensino Médio
Disponibilidade para viajar.

ATENÇÃO:
PARA SE CANDIDATAR, O TRABALHADOR DEVE ENVIAR O CURRÍCULO NO FORMATO PDF
COM O NÚMERO DO CPF ou PIS PARA O E-MAIL: sine.itaitinga20@gmail.com
INFORMANDO O NOME DA VAGA PRETENDIDA NO TÍTULO DA MENSAGEM.
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01

01

