
Briefing de Recrutamento

Dados da Vaga

 Tipo de Contrato

Título do Cargo Estagiário departamento Comercial Horário de Trabalho Das 8:00hs às 15hs

Remuneração R$ 600,00

Benefícios

Principais Atividades, Responsabilidades e Desafios da posição.

Suporte na elaboração de indicadores do departamento

Oportunidade de Aprendizado

Oportunidade de Crescimento

Resultados Esperados

Perfil do Candidato

Faixa Etária Não há

Escolaridade

Obrigatorio/Desejável? Obrigatório

Curso Habilidade Nível

Obrigatorio/Desejável?

Experiências Requeridas

Habilidades, Conhecimentos Técnicos, Cursos Específicos, Conhecimentos de Informática, outros)

Habilidade Nível

Prazo Indeterminado (Estágio)

Ticket Alimentação, Vale Transportes e Almoço

Acompanhamento das rotinas do departamento Comercial

Elaboração de relatórios de resultados e controles

1o. mês: conhecer produto, concorrentes e a equipe de vendedores

2o mês: conhecer todas as rotinas do departamento e elaboração de relatórios

Constante aperfeiçoamento de suas capacidades e melhoria nos níveis de entrega de resultados.

Excel                                                                                     Intermediário

E-mail                                                                                    Intermediário

Superior (cursando) em administração de empresas, engenharia ou economia.

Suporte no atendimento a clientes

Conhecer as rotinas da área Comercial

Oportunidade de interagir com outros departamentos da empresa

Treinamentos específicos da área

Suporte na prospecção de novos clientes

Pesquisa sobre mercado e concorrência

Suporte à equipe de vendas

Oportunidade de efetivação

3o mês: estar totalmente integrado à área, contribuindo com idéias e ações para que o departamento atinja seus objetivos



Competências, comportamentos e características pessoais

Comunicar-se bem

Disponibilidade para Viagens

Informações da Empresa Contratante

Descrição

Localização da Vaga de Trabalho

Informações Adicionais

Comentários adicionais

Os candidatos interessados devem enviar o CV para: recrutamento@makaru.com.br até 10/07/15

Organização, motivação e iniciativa

A Makaru Ind. Com. e rep. Ltda. é uma empresa familiar de médio porte, com sede localizada à Rua Providência 175, Ananindeua/PA.  fundada em 1982, 

tem com atividade a fabricação de rações pet e balanceadas para animais; criação de frangos de corte; produção de pintos de um dia; comércio atacadistas e 

varejistas de alimentos para animais; e representações de produtos agrícolas.

Ananindeua, Pará (Região metropolitana de Belém-PA) 

não

Buscar melhorias e solução de problemas


