10 – Tribuna Negócios

Sábado, 4 DE Novembro DE 2017

VAGAS ABERTAS:
VAGAS DISPONÍVEIS
AJUDANTE DE ELETRICISTA - 1 vaga, ensino médio
completo, exige experiência de 6 meses, faixa salarial
a combinar.
BARMAN - 1 vaga, ensino médio completo, exige experiência de 6 meses, faixa salarial R$ 2.000,00.
CAMAREIRA DE HOTEL - 1 vaga, ensino fundamental,
exige experiência de 6 meses, faixa salarial R$ 1.265,00.
COSTUREIRA - 3 vagas, ensino fundamental, exige experiência de 6 meses, faixa salarial a combinar.
COZINHEIRO - 1 vaga, ensino fundamental, exige experiência de 6 meses, faixa salarial a combinar.
GARÇOM - 2 vagas, ensino médio completo, exige experiência de 6 meses, faixa salarial a combinar.
MECÂNICO DE AUTO EM GERAL - 1 vaga, ensino fundamental, exige experiência de 6 meses, faixa salarial
a combinar.
MOTORISTA CARRETEIRO - 1 vaga, ensino fundamental, exige experiência de 6 meses, faixa salarial a
combinar.
RECEPCIONISTA DE MOTEL - 1 vaga, ensino médio
completo, exige experiência de 6 meses, faixa salarial
a combinar.
SERRALHEIRO - 1 vaga, ensino fundamental, exige experiência de 6 meses, faixa salarial R$ 1.500,00.
TÉCNICO EM FARMÁCIA - 1 vaga, ensino técnico, exige
experiência de 6 meses, faixa salarial a combinar.
VIGIA - 1 vaga, ensino fundamental, exige experiência
de 6 meses, faixa salarial a combinar.
VENDEDOR - 1 vaga, ensino médio completo, exige experiência de 6 meses, faixa salarial R$ 1.300,00.
ZELADOR - 1 vaga, ensino fundamental, exige experiência de 6 meses, faixa salarial a combinar.

Curta nossa página no Facebook - patindaia

Rua Jacob Lyra, 344 - Parque
das Nações - Indaiatuba
Fones: 3894-3363 / 3894-3369
Horário de atendimentos de 2ª a 6ª-feira
das 7h às 15h45.
Documentos: RG, CPF, PIS e
Carteira de trabalho original
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ANALISTA FINANCEIRO/ CONTÁBIL
OPERADOR LOGÍSTICO
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
OPERADOR MULTIFUNCIONAL
AJUDANTE GERAL
ALMOXARIFE
OPERADOR DE EMPILHADEIRA
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – REFRATÁRIOS
COORDENADOR DE VENDAS
ESTAGIÁRIO (A) DE ADMINISTRAÇÃO
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
ESTÁGIO DE MARKETING
MONTADOR I
SOLDADOR
PINTOR
PROJETISTA
TÉCNICO EM FERRAMENTARIA
ASSISTENTE DE RECEBIMENTO FISCAL
ANALISTA DE DESENV. DE EMBALAGENS
LÍDER DE TURNO
OPERADOR DE FORNO
ESTÁGIO EM CONTABILIDADE
ANALISTA CONTÁBIL
ANALISTA FISCAL
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
COZINHEIRO

VAGAS
ELETRICISTA AUTOMOTIVO DIESEL - Conhecimento em interpretação dos circuitos elétricos e seus consumidores, reles e
fusíveis, habilidade no manuseio de multímetro, baterias, reparação de motor de partida, alternadores em veículos pesados,
manutenção em painéis automotivos e chicotes em geral. Conhecimento em todo o sistema de injeção eletrônica. Residir em
Indaiatuba ou região.
ENCARREGADO DE PRODUÇÃO – Para trabalhar em Cerâmica. Possuir experiência na função com registro em Carteira.
Desejável possuir experiência anterior em empresas deste
segmento. Ensino médio completo. Curso e experiência com
empilhadeira. Residir em Indaiatuba.
GERENTE COMERCIAL – Ensino médio completo. Desejável
superior em Administração, Marketing ou áreas afins. Possuir
experiência no segmento de material de construção em cargos
de liderança. Possuir conhecimentos com orçamentos e negociações. Residir em Indaiatuba. Disponibilidade para trabalhar
em horário comercial.
LÍDER DE PRODUÇÃO – Técnico em Metalurgia, Mecânica,
Quimica, Elétrica ou Eletrônica. Experiência na área de tratamento térmico. Possuir experiência com liderança de equipe
de produção. Disponibilidade de horário. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE MÁQUINAS – Para trabalhar em Indústria Farmoquímica. Desejável possuir Técnico em Quimica. Possuir
experiência anterior em empresas deste segmento. Experiência
em manipulação de solventes e operação de maquinas centrífugas e Reatores. Residir em Indaiatuba e região. Disponibilidade
de horário.
OPERADOR DE FORNO – Para trabalhar em empresa do
ramo de tratamento térmico. Possuir Técnico em Metalurgia,
Mecânica, Quimica, Elétrica ou Eletrônica. Experiência como
operador de máquinas. Disponibilidade de horário. Residir em
Indaiatuba.
PINTOR INDUSTRIAL – Ensino médio completo. Experiência
na função. Residir em Indaiatuba. Disponibilidade de horário.
PORTEIRO VIGIA (CADASTRO) – Possuir experiência em controle de acesso, ronda e monitoramento. Ensino médio completo. Conhecimentos em Informática. Residir em Indaiatuba.
Disponibilidade de horário.
PROGRAMADOR DE MÁQUINAS CNC – Ensino médio completo. Desejável Técnico em Mecânica, Automação Industrial
ou equivalente. Experiência em programação De Torno CNC e
Centro de Usinagem. Residir em Indaiatuba.
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO – Ensino superior em Engenharia/ Tecnologia. Desejável Pós-graduação em Gestão de
Projetos, Gestão de Pessoas, Gestão de Manutenção. Conhecimentos em informática (Pacote Office, internet, sistema de
gerenciamento de manutenção SAP, MAC) e CAD. Experiência
em supervisão no controle de manutenção mecânica, elétrica e
predial, analisando as necessidades de manutenção preventiva,
corretiva e outras exigências técnicas. Residir em Indaiatuba e
região. Disponibilidade de horário.
VENDEDOR (A) – Para trabalhar em comércio na área de material de construção. Ensino médio completo. Possuir experiência
anterior em vendas deste segmento. Conhecimentos em Informática. Residir em Indaiatuba. Disponibilidade para trabalhar
em horário comercial.

R. XV de Novembro, 1.093 - Centro - Indaiatuba
Envie seu currículo pelo e-mail:
selecao@joblinerh.com.br
Acesse nosso site: www.joblinerh.com.br
Fone: (19) 3835-5215 / 3834-4121

ANALISTA DE FATURAMENTO - Cursando superior em administrativo ou ciências contábeis. Emitir notas fiscais, efetuar a
classificação fiscal e contábil, elaborar planilhas e relatórios.
ANALISTA FISCAL JR – Superior completo. Responsável pelas
rotinas do departamento fiscal.
ANALISTA DE PROCESSOS JUNIOR – Técnico completo. Experiência na função. Conhecimento em Auto Cad, Solidworks,
CATIA, FMEA.
AUXILIAR LOGÍSTICO - Conferência de materiais, relatórios
de viagens, controle de quilometragem, entrega e retirada de
mercadorias, armazenamento, operar empilhadeira. Possuir
CNH B. Curso de Empilhadeira. Desejável experiência em empilhadeira a gás.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO - PcD – Empresa multinacional,
com benefícios. Ensino médio completo.
CONTROLADOR DA QUALIDADE - Conhecimentos em processos, conhecimento em tratamentos térmicos e superficiais,
inspeção final e embalagem. Conhecimentos em leitura e
interpretação de desenhos. Experiência em instrumentos de
medição, paquímetro, súbito, blocos padrão.
ESTÁGIO EM COMÉRCIO EXTERIOR – Cursando superior –
Comércio Exterior ou Administração. Inglês avançado.
FRESADOR FERRAMENTEIRO - Experiência em fresas de metal
duro, aço rápido e ferramentas intercambiáveis. Conhecimentos
em desenho técnico mecânico, instrumentos de medição, paquímetro, súbito, divisor para fabricação de eixos estriados.
LÍDER DE PRODUÇÃO - Possuir experiência mínima de 4 anos
na função. Conhecimentos e experiência em metrologia, leitura
e interpretação de desenho técnico mecânico, mecânica funcional, realização de set-up, processos de usinagem, solda e
montagens, manutenção preventiva de máquinas, ferramentas
e dispositivos, ferramenta Lean Manufacturing.
OPERADOR DE CAD - Experiência em CAD, conhecimentos
no Sistema Audaces. Desejável: experiência no ramo de confecção.
PRENSISTA C - Ensino médio completo. Experiência na função.
PROGRAMADOR CNC - Programar, preparar e operar centro
de usinagem. Conhecimentos em Programação CAM (preferência Master CAM), Solid Works. Desejável conhecimentos
em Mitsubishi e Siemens 802, 810 e fagor.
PROJETISTA - Possuir experiência mínima de 2 anos na função. Com conhecimentos em programação CLP, Softwares
(Auto Cad, Solidworks, Cam, Inventor). Desejável conhecimentos em hidráulica, elétrica/ eletrônica, pneumática, programação plus one, elaboração de projetos. Curso técnico
em Automação, elétrica ou Mecatrônica. Desejável inglês
intermediário.
SUPERVISOR DE ENGENHARIA - Possuir experiência mínima
de 2 anos como líder na área de Engenharia. Conhecimentos
e experiência em programação CLP, placa eletrônica e circuito
elétrico, eletro/ eletrônica, softwares (Auto cad, Solidworks,
CAM, Inventor). Conhecimentos desejáveis: pneumática, programação plus one, elaboração de projetos, hidráulica.
TÉCNICO MANUTENÇÃO - Montagem e manutenção de equipamentos. Conhecimentos em pneumática, hidráulica, elétrica
e mecânica. Noções de informática (Excel, Power Point). Disponibilidade para viagens.
TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO - Experiência na função. Conhecimentos no norma ISO 14001. Conhecimentos em
coleta seletiva, destinação de resíduos. Conhecimentos em aspectos e impactos ambientais. Conhecimentos nos processos
de CIPA e SIPAT, Brigada de Incêndio. Desejável: conhecimentos em NR (01, 05, 06, 09, 10, 12, 17, 23, 33 e 35).

ACESSE NOSSO SITE:
www.mgarh.com.br
Cadastre seu currículo indique as
funções que deseja exercer
CONSULTE NOSSAS VAGAS!!!
Rua Pedro de Toledo, 341 - sala 03
Galeria Carvalho - Centro - Indaiatuba
F. (19) 3885-4111

