PAT-GUARATINGUETÁ-SP
Ocupação

Vendedor de serviços

Analista de Compras

Analista de RH

Descrição
Candidatos de Guaratinguetá e
Aparecida. Realizar vendas de
pacotes de serviços de internet e
telefone. Obrigatória experiência na
área.
Candidatos de Guaratinguetá e
região, irá executar serviços de apoio
nas áreas de recursos humanos,
administração, finanças e logística;
atendem fornecedores e clientes,
fornecendo e recebendo informações
sobre produtos e serviços;ter
experiência na área metalúrgica.
aceita candidato PCD.
Candidatos de Guaratinguetá e
região, Administra o pessoal e plano
de cargos e salários; promovem ações
de treinamento e de desenvolvimento
de pessoal. Efetuam processo de

Escolaridade

Exige
Experiência
(Mínimo 06
Meses)

Em CTPS

Faixa Salarial

Ensino Médio

Sim

Sim

A combinar.

Ensino Superior

Sim

Sim

A combinar

Ensino Superior

Sim

Sim

A combinar

recrutamento e de seleção, geram
plano de benefícios e promovem
ações de qualidade de vida e
assistência aos empregados. aceita
candidato PCD.

Garçom

Somente candidatos de
Guaratinguetá. Fazer os pedidos
servir, comidas e bebidas, com
experiência na carteira de trabalho.

Ensino médio

Sim

Sim

A combinar.

Vistoriador de veículos

Candidato de Guaratinguetá, Lorena
e Aparecida. Preferencialmente
candidatos com experiência na parte
de oficina de funelaria.

Ensino médio

Sim

Não

A combinar.

Ensino superior

Sim

Sim

A combinar.

Ensino médio

Sim

Sim

A combinar.

Coordenador
administrativo

Eletricista

Candidatos de Guaratinguetá e
Lorena. Responsável pela liderança
da equipe operacional, controle de
suprimentos. Responsável junto ao
gerente pelo controle de custo de
mercadoria vendida, controle de
desperdícios. Responsável pelo
fechamento financeiro dos caixas
operacionais. Ensino superior
cursando ou completo.
Candidatos de Guaratinguetá,
Aparecida e Lorena. Ter experiência
com comandos elétricos, montagem
de infraestrutura e de painéis.
Disponibilidade de viagens e curso
com certificado.

Ajudante de eletricista

Candidatos de Guaratinguetá,
Aparecida e Lorena. Ter experiência
na área, disponibilidade para viajar e
ter cursos na área com certificados.

Ensino médio

Sim

Sim

A combinar.

Orientador educacional

Candidatos de Guaratinguetá,
Aparecida e Lorena. Ter experiência
na carteira e ter pós graduação na
área educacional.

Ensino superior

Sim

Sim

A combinar.

Analista fiscal

Candidatos de Guaratinguetá e
região. Ter experiência na área de
analista e no ramo metalúrgico. Ter
ensino superior em ciências contábeis
ou gestão financeira. Aceita
candidato PCD.

Ensino superior

Sim

Sim

A combinar.

O atendimento de VAGAS é
realizado das 13h ás 16h, os
documentos necessários são RG, CPF
E CARTEIRA DE TRABALHO.
SEGURO DESEMPREGO das 8h30
às 12h30

