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VAGAS ABERTAS:
VAGAS
AUXILIAR DE MONTAGEM – Possuir curso nas áreas
de técnico em eletrônica; mecatrônica, técnico usinagem
mecânica, automação industrial ou afins. Conhecimentos
em elétrica automotiva. Residir em Indaiatuba.
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.
LÍDER DE PRODUÇÃO – Técnico em metalurgia, mecânica, química, elétrica ou eletrônica. Experiência na
área de tratamento térmico. Possuir experiência com liderança de equipe de produção. Disponibilidade de horário.
Residir em Indaiatuba.
MONTADOR MECÂNICO – Ensino médio completo.
Experiência em montagens industriais e torno mecânico.
Residir em Indaiatuba. Desejável possuir técnico em mecânica, elétrica, automação industrial ou afins.
OPERADOR DE MÁQUINAS – Para trabalhar em Indústria Farmoquímica. Desejável possuir técnico em
química. 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, química, elétrica ou eletrônica. Experiência como operador de máquinas. Disponibilidade de
horário. Residir em Indaiatuba.
PINTOR INDUSTRIAL – Ensino médio completo. Experiência em pintura liquida. Experiência em preparação de
tintas e superfície e em pintura de aço e alumínio. Residir
em Indaiatuba.
PORTEIRO VIGIA (CADASTRO) – Possuir experiência
em controle de acesso, ronda e monitoramento. Ensino
médio completo. Conhecimentos em informática. Residir
em Indaiatuba. Disponibilidade de horário.
SOLDADOR – Ensino médio completo. Experiência em
Solda MIG e TIG. Experiência em solda em aço e alumínio. 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.
TÉCNICO ELETROELETRONICO - Experiência na área
elétrica Automotiva. Possuir curso técnico. Experiência na
função. Residir em Indaiatuba.
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.
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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.
RECEPCIONISTA bilíngue – Inglês fluente.
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).
ZELADOR - CNH A, conhecimentos em jardinagem, manutenção
e piscina, pequenos reparos.
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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
AUX. DE PRODUÇÃO - REFRATÁRIOS
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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

Comparecer ou enviar CV para Expert Consultoria, situada à Rua 5 de Julho,
1.003 - Centro - Indaiatuba-SP - Tel. (19) 3816-7283
Ou cadastre-se em nosso site: www.expertconsultoria.com.br

VAGAS ABERTAS:
AJUDANTE DE MOTORISTA - Com experiência com carga e descarga de
ferragens ou matérias de obras.
ALMOXARIFE - Experiência em recebimento, estocagem, movimentação de
carga e descarga com veículos de movimentação, possuir curso de operador
de empilhadeira e ponte rolante (com certificado de comprovação). Conhecimentos em informática (sistema integrado).
ANALISTA DE CARGOS E SALÁRIOS - Domínio na área de cargos e salários com conhecimentos generalista na rotina de Rh, desejável o idioma inglês.
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS - Com experiência em fechamento
do ponto eletrônico, folha de pagamento, conhecimento em legislação trabalhista, recrutamento e seleção, admissão, demissão, integração, treinamentos,
cargos e salários; gestão de benefícios, controle de férias e dos afastados,
segurança e medicina do trabalho: Sipat, CIPA, brigada, condução e aplicabilidade efetiva do PPRA, PCMSO e ASO, controle dos exames médicos. Desejável
conhecimento em SAP e ISSO 9001.
ASSISTENTE DE RECEBIMENTO FISCAL - Experiência em recebimento
fiscal e faturamento, lançamento e conferência de entrada de notas fiscais de
mercadorias, verificar impostos e inconsistências, conferencia de livros fiscais e
emissão notas fiscais, preferencialmente ter atuado na Indústria.
ASSISTENTE FINANCEIRO - Com experiência na área financeira, fluxo de
caixa, contas a pagar, Excel, Word, Outlook, sistema de banco, ensino superior
completo ou cursando, residentes em Indaiatuba.
BALCONISTA DE FARMÁCIA - Com experiência como balconista de farmácia, disponibilidade de horário.
CONSULTOR COMERCIAL - Com experiência em locação de máquinas de
grande porte ou similar, prospecção de clientes, em processos administrativos
e comercial, entrada e saída de máquinas, contato com transportador, entrada
e fechamento no sistema de ordem de manutenção, atendimento ao cliente
via telefone, manter atualizado os arquivos de documentação, agendar visitas,
gerar contratos e propostas, controle de estoque de peças.
ELETRICISTA INDUSTRIAL - Conhecimentos técnicos em eletricidade
industrial, manutenção preventiva e preditiva de maquinas e equipamentos
industriais, possuir NR 10. Residir em Indaiatuba ou Salto.
ENCARREGADO DE RECEBIMENTO - Com experiência em recebimento
vivência em coordenação de equipes e distribuição de tarefas, residir em Indaiatuba, desejável curso de logística e operador de empilhadeira.
ESTAGIÁRIO DE CONTABILIDADE - Cursando Ciências Contábeis, no
mínimo 3º semestre em Jan/2018, bons conhecimentos em Excel.
ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA - Cursando até o 3º ano em Engenharia
(mecânica, produção, mecatrônica, elétrica, automação e afins), idioma inglês
no mínimo intermediário, desejável conhecimentos em Autocad e Pacote Office, residentes em Indaiatuba, Salto e Itu.

GERENTE COMERCIAL - Com experiência em coordenar e liderar equipes
de vendedores internos e externos, E-commerce, Licitação. Controle de vendas, custos, negociações com clientes em potencial, elaboração orçamentos,
pesquisa de mercado, administração de recursos, planejamento e realizações
de eventos. Desejável inglês e espanhol, com condução própria.
GERENTE DE LOJA - Com experiência em coordenação e organização da
loja e da equipe, tendências de moda, estratégias de vendas, execução das
atividades de vendas, atendimento aos clientes e consumidores, desejável
com formação em modas, marketing ou adm e disponibilidade de horário.
MONTADOR - Experiência anterior em montagem de equipamentos, maquinas ou peças, possuir curso de metrologia e leitura e interpretação de
desenho mecânico.
MONTADOR DE PRODUÇÃO - Com experiência e atuação anterior comprovada como montador de peças e equipamentos em empresa do ramo
metalúrgico ou similar, possuir curso de leitura e interpretação de desenho.
Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM - Com experiência em Centro
de Usinagem (CNC), e em moldes de sopro, com conhecimentos em comandos Mitsubishi e Siemens.
OPERADOR DE USINAGEM - Possuir curso na área de usinagem como:
mecânica de usinagem, operador multifuncional, torno CNC, centro de usinagem ou afins, curso de metrologia, necessário experiência anterior com
maquinas de usinagem, maior de idade, preferencia residir em Indaiatuba
ou Salto.
PCD (PESSOA COM DEFICIÊNCIA) - Pessoas maiores de idade, com ensino, preferencialmente residentes em Indaiatuba, Salto ou Itu.
PINTOR INDUSTRIAL - Com experiência em preparação de pintura industrial, lixamento, lavagem e mascaramento de peças, curso de pintura, ensino
médio, preferencialmente residentes em Indaiatuba, Salto e Itu.
PROGRAMADOR DE TORNO CNC - Com experiência com operação e
programação de torno CNC, ter domínio em leitura e interpretação de desenho técnico mecânico, instrumentos de medição, experiência em usinagem
com tolerâncias centesimais, usinagem de rosca, eixo h7, experiência com
comando Fanuc.
SERRALHEIRO - Com experiência em cortes, desbastes, furações, passar
macho, solda plasma e demais atividades da função.
SOLDADOR - Com experiência em soldas diversas, possuir cursos de solda,
ensino médio completo, desejável conhecimento com ponte rolante, residir
em Indaiatuba ou Salto.
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO - Com experiência em manutenção mecânica, elétrica, hidráulica, pneumática, com disponibilidade de viagens pelo Brasil, fazendo manutenção, assistência técnica e instalação de equipamentos.
TORNEIRO MECÂNICO - Com experiência na função, ter domínio em leitura e interpretação de desenho técnico mecânico, em utilização de instrumentos de metrologia, experiência em usinagem com tolerâncias Centesimais,
Usinagem de Rosca, Eixo h7.
TORNEIRO VERTICAL - Com experiência em torno vertical ,em usinagem
de válvula
VENDEDOR - Com experiência em vendas, Marketing virtual, conhecimento
em Facebook marketing, e-commerce, linkedein, vendas virtuais, com condução
própria.
VENDEDOR EXTERNO - Com experiência em vendas externas e com condução própria.
VENDEDOR INTERNO - Com experiência na área de vendas internas, com
Leitura e interpretação de desenhos, auto CAD, desejável com vendas de
madeiras ou materiais de construção.

WORKING TEMP M. O. TEMPORÁRIA LTDA.
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