
                                                    
                                                       VAGAS SINE                                                                               *Bairro e horário de trabalho:

Ajudante de padeiro – (experiência, residir próximo ao Limoeiro)                                                                                                     *Limoeiro- a combinar

Ajustador de formas (Consoleiro) – (experiência comprovada, CNH: B – executar consoles conforme o projeto)                                                                *Limeira - C  o  mercial  

Analista de E-commerce (ESTÁGIO) – (cursando ensino médio ou superior em publicidade, marketing, e-commerce…)                                           *   Dom Joaquim   –   matutino  

Analista de marketing (trademarketing)– (com experiência, superior completo ou cursando na área, falar inglês e espanhol fluentemente)               *  Volta Grande  - comercial  

Analista de RH - (com experiência comprovada, superior completo ou cursando em RH, Administração ou Psicologia)                  *Centro – comercial

Analista de RH - (experiência comprovada, ensino médio completo, CNH: B)                                                                                         *Centro – comercial

Analista Fiscal – (superior completo em ciência contábeis, experiência comprovada)                                                       *Santa Rita - comercial

Assistente comercial SDR (351715) – (experiência comprovada, CNH:B, superior completo ou cursando em adm ou marketing)                                        *Centro - comercial

Atendente balconista - (atendimento ao cliente - com experiência, acima de 20 anos, superior completo)                                                                             *Bateas - comercial

Atendente de farmácia – (ensino médio completo, com experiência)     *Águas Claras – à combinar

Atendente de padaria – (com experiência, residir próximo ao Limoeiro)                                                                                                              *Limoeiro- a combinar

Auxiliar de Cozinha – (Com experiência, montar lanches e atendimento no balcão)                                                                                        *Santa Terezinha – 13:00 as 21:30

Auxiliar de desenvolvimento de moda (331110) – (com experiência, ensino médio completo – ter experiência em Corel, Ilustrator, photoshop)           *Centro II – comercial

Auxiliar de Escritório (ESTÁGIO DIREITO) – (cursando até a 6ª fase de direito)                                                                                                * Centro – 13:30 as 17:30

Auxiliar de Estoque – 4141-25 (Com experiência, fundamental completo)                                                                                                                    *   Bateas   –   08:00   as   18:00  

Auxiliar de Expedição- (ensino médio completo)                                                                                                                                                          *Águas Negras – comercial

Auxiliar de Expedição – (experiência comprovada na área têxtil, ensino médio completo - recebimento e conferência das mercadorias)        *Steffen – comercial

Auxiliar de limpeza (PCD)- (ensino fundamental incompleto)                                                                                     *Centro – comercial

Auxiliar de limpeza – (experiência comprovada, ensino fundamental incompleto)                                                                                                     *Jardim Maluche – comercial

Auxiliar de logística – (experiência comprovada, ensino médio completo)                                                                                                                  *Volta Grande – à combinar

Auxiliar de logística – (experiência comprovada, ensino médio completo)                                                                                                                              *Bateas - comercial

Auxiliar de logística – (experiência comprovada, ensino médio completo)                                                                                                                            *Planalto - comercial



Auxiliar de Padaria – (com experiência comprovada, ensino médio completo)                                                                                                             *Limoeiro- 06:00 às 14:20

Auxiliar de Padaria – (com experiência comprovada, ensino médio completo)                                                                                                         *J. Maluche- 05:00 às 14:50

Auxiliar de produção (PCD) – (ensino médio completo)                                                                                                                                                         *Limoeiro- comercial

Auxiliar de produção (PCD) - (setor felpadeira – deficiência auditiva ou física desde que consiga caminhar pelo setor)                                               *Cedro alto – 13: as 22h

Auxiliar de produção – (fundamental completo)                                                    *   Limoeiro   – 06h as 16h  

Auxiliar de produção – (ensino fundamental completo, montagem e manutenção de carrocerias)                                                                                    *Bateas- comercial

Auxiliar de produção - (experiência comprovada, ensino médio completo, CNH: B - pesar matérias-primas, adicionar nos misturadores, pesar e embalar os produtos) *  Souza Cruz - comercial  

Auxiliar de produção – (experiência comprovada, ensino médio completo)                                                                                                                         *  Bateas   –   07h às 17h     

Auxiliar de produção – (experiência comprovada, ensino médio completo – empresa fornece transporte)                                              *Arraial dos Cunha – 1º, 2º ou 3º turno

Auxiliar de produção – (auxiliar na fabricação de portas e janelas PVC)                                                *Nova Brasilia - comercial

Auxiliar de produção (papelão)– (ensino fundamental completo)                                                                *São Pedro - comercial

Auxiliar de produção com experiência em máquina de envase – (experiência comprovada, ensino médio completo – vaga temporária 3 meses)                  *comercial

Auxiliar de Tintureiro (763125) - (ensino médio incompleto)                                                                                                                                         *Águas Negras – 1º Turno

Auxiliar de marceneiro -                                                                                                                                                                                                         *Limoeiro - comercial

Auxiliar financeiro – (com experiência, ensino médio completo – será diferencial ensino superior completo ou cursando)                                 *Bateas – comercial

Auxiliar Técnico (951315)-  (CNH AB, instalação de sistemas de segurança eletrônica)               *Centro – comercial

Auxiliar Técnico em Refrigeração – (com experiência em auxiliar na manutenção e instalação de ar-condicionado)                       *Guarani - comercial

Cabeleireiro -  (com experiência, ensino fundamental completo )       *Limeira Alta – comercial

Calceteiro – (experiência comprovada, fundamental incompleto)                                                                                *São Pedro – comercial

Coletor de lixo – (fundamental completo)                                                                                                                                                      *Nova Brasilia- a combinar

Colorista (tintureiro de estamparia) – (experiência comprovada, fundamental completo)                                                                                                *Azambuja -   comercial  

Confeiteiro– (experiência comprovada, residir próximo ao Limoeiro)                                                                                                         *Limoeiro- 5h as 12:50h

Confeiteiro – (experiência comprovada, superior completo ou cursando)                   *J Maluche - comercial

Consultor de vendas - (com experiência, ensino médio completo - será responsável por efetuar vendas por telefone)                                                         *Centro - comercial      



Costureira de overloque - (experiência comprovada em costura de camisetas, residir próximo a empresa)                                                                 *Águas Claras – 1º turno

Costureira em geral – (com experiência em reta, catraca e overloque, fundamental incompleto - costurar lençóis e fronhas)                                       *Dom Joaquim- 1º turno

Costureira em geral – (fundamental incompleto)                                                                               *   Limoeiro   – 06h as 16h  

Costureira em geral – (experiência comprovada em reta – overloque – cobertura, ter trabalhado com costura de pijama)                             * Nova Brasília – comercial

Costureira em geral – (experiência comprovada em, pelo menos, duas máquinas, principalmente reta)                                                                      *Sta Rita - 05h as 14:30h

Cuidador de idosos – (experiência comprovada ou curso de cuidador)                                                                                                     *a combinar

Dobrador Revisor – (fundamental incompleto)                                                                              *   Limoeiro   – 06h as 16h  

Dobrador Revisor – (experiência comprovada, fundamental completo)                                                                                              *   São Pedro   – 07:30 às 17:30  

Empregada Doméstica - (com experiência, fundamental incompleto)                                                                                                                             *  Centro – 08:00 às 16:30  

Estampador – (com experiência)                                                                                                                                                                             *Guarani- comercial

Estampador manual – (experiência comprovada, fundamental completo)                                                                                                                          *Azambuja - comercial

Estoquista – (com experiência comprovada, ensino médio completo)            *Primeiro de Maio – comercial

Ferramenteiro - (experiência comprovada, ensino médio completo, técnico ou tecnólogo em mecânica ou processos de produção mecânica)                  *Limoeiro – 2º turno

Inspetor de Qualidade- (experiência comprovada, ensino médio completo, CNH AB)         *Rio Branco – comercial

Líder Expedição (414135) - (experiência comprovada, CNH:B)                                                *São Pedro – comercial

Manicure - (com experiência, ensino fundamental completo)     *Limeira Baixa – comercial

Manipulador de cosméticos - (ensino médio completo, desejável experiência)                                                                                                                *J. Maluche - comercial

Mecânico de automóvel – (fundamental completo, CNH:B)                                                                                                                                                    *Sta Rita - comercial

Motorista de caminhão – (experiência comprovada, ensino médio completo CNH D                                                                                                      *Bateas – 05:00 às 14:48

Motorista de caminhão – (experiência comprovada, fundamental completo CNH C, ajudar nas entregas)                                                                      *São Pedro – comercial

Motorista de caminhão – (experiência comprovada, fundamental completo CNH C)                                                                                                    *Nova Brasília – comercial

Motorista Carreteiro – (experiência comprovada, ensino médio completo CNH E)                                                                                                           *São Pedro – comercial

Oficial de Serviços gerais (Zeladoria) - (experiência comprovada, ensino médio completo e curso técnico em elétrica e hidráulica, CNH:B)            *J. Maluche – 07h as 16h

Operador de caixa – (experiência comprovada, ensino médio completo)                               Centro – 08:30 às 18:30



Operador de caixa – (experiência comprovada, ensino médio completo)                            São Luis – 14:15 às 20:30

Operador de caixa/ Balconista – (experiência comprovada, ensino médio completo)                                     *Azambuja – comercial

Operador de escavadeira hidráulica – (experiência comprovada, ensino médio completo, CNH: C)                                        *Sta Luzia- comercial

Operador de Lavadora - (ensino médio completo)                                                                                                                                                         *Águas Negras – 1º Turno

Operador de máquina corte - (com experiência em máquina carrossel, ensino médio completo)                                                                                       *Brilhante - comercial

Operador de máquina de enfestar – (experiência comprovada, ensino médio completo, CNH B)                                          * Rio Branco – 1º e 2º turno

Operador de Plotter Estamparia – 7662-25 (com experiência, ensino médio completo CNH A/B)                                                                          *Guarani – 13:15h as 22:15h

Operador de Telecobrança - (com experiência, ensino médio completo)                                                                                                                               *  Centro – Comercial  

Operador de Telemarketing - (ensino médio completo, experiência comprovada em vendas e/ou telemarketing)                                                              *Centro – 09h as 19h

Operador de Telemarketing - 4223-05 (ensino médio completo, experiência comprovada em vendas e/ou telemarketing)                                                *Centro – Comercial

Programador de centro de usinagem (721405)- (experiência comprovada, conhecimento em cam, solidworks, técnico em setup de centro de usinagem)           *  São Luiz – Comercial  

PCP – (com experiência, ensino médio completo, CNH AB)                *Cerâmica Reis - comercial

Recepcionista em Geral - (ensino médio completo, experiência comprovada)                                                                                                              *Centro – 12:00 às 18:15 

Servente de limpeza - com experiência  - cuidar da parte externa, jardinagem e saber manusear roçadeira a gasolina.                                              *Poço Fundo - Comercial       

Social Mídia (ESTÁGIO) – (cursando superior na área)                                                                                                                                                        *Limoeiro- 09h as 16h

Soldador – (experiência comprovada solda TIG, fundamental completo)                                                                                                                         *Volta Grande – 1º turno

Soldador – (experiência comprovada solda TIG, fundamental completo)                                                                                                             *Volta Grande – 07:30 às 17:30

Técnico Segurança do Trabalho – (com experiência comprovada, CNH: B)                                                    *Centro I - Comercial

Técnico de Refrigeração – (com experiência em instalação e manutenção de ar-condicionado)               *Guarani - comercial

Técnico de telecomunicações - (experiência comprovada, ensino médio completo, CNH: AB - passagem de cabo pela rede, instalação das ferragens e demais materiais no 

poste, fusão (operar máquina de fusão de fibra óptica)                                                                                                                                               *Primeiro de Maio - comercial

Técnico de Suporte TI – (com experiência, ensino médio completo, CNH A) *Centro II - comercial

Técnico optometrista - (experiência comprovada, curso técnico, CNH:B - testes de visão e venda interna )                                                                        *Sta Rita - comercial

Vendedor de consórcio – (com experiência, ensino médio completo, CNH: AB – venda interna e externa)                                                   *São Luiz – comercial



Vendedor de serviços (seguros) – (ensino médio completo, com experiência)                                                                                                *Centro II - comercial

Vendedor interno  - Loja de móveis– (experiência comprovada, ensino médio completo)                                                                                                      *Centro- comercial

Vendedor interno de móveis de decoração - (com experiência, ensino médio completo)                                                                                          *Sta Terezinha - comercial

Vendedor interno – (com experiência)   *Zantão – comercial

Vendedor interno – (fundamental completo)                                                                                                                                                             *J. Maluche – 08h as 18:00

Vendedor interno – (Ensino Médio completo)                                                                                                                                                                     *Centro – 10h as 18:30

Vendedor interno – (ensino médio incompleto)                                                                                                                                                                         *Centro- comercial

Vendedor interno – (experiência comprovada, ensino médio completo, disponibilidade de horários, residir próximo)                                            *Sta Terezinha – 09h as 19h        

Vendedor interno - (experiência comprovada, ensino médio completo - venda de cursos por telefone, watts, redes sociais)                                               *Centro - comercial

Vendedor porta a porta – (venda de convênios de saúde, fundamental completo)                                                                                                                *Centro - comercial 

Vendedor porta a porta – (venda de convênio de saúde)                                                                                                                                                       *Centro - comercial

Vendedor pracista – (experiência comprovada, ensino médio completo, CNH: AB, possuir veículo próprio)                                       *Centro – comercial

AS VAGAS PODERÃO FECHAR A QUALQUER MOMENTO!      


