Cartaz de Vagas
Técnico de refrigeração - Chapecó/SC
Remuneração: R$ 3600.00
Benefícios: Adicional de insalubridade: R$220,00 Prêmio assiduidade:
120,00 Vale transporte Refeição no local Plano de assistência médica após
período de experiência
Descrição: * Atuar com as atividades de manutenção no setor de sala de
máquinas; * Realizar manutenção preventiva e corretiva em compressores de
refrigeração por amônia; * Realizar montagem, desmontagem, elaboração de relatório
e interpretação de manuais técnicos de máquinas e equipamentos mecânicos; e * Ter
senso de 5S, agir com pro atividade em atividades que busquem a segurança do
trabalho, preservação do meio ambiente e a redução de resíduos. Salário base:
R$3.600,00 + Adicional de insalubridade: R$220,00 + Prêmio assiduidade R$120,00
Turno: Manhã e Tarde
Horário: Horário: 08:00-12:00 13:00 -17:48 Seg. a Sexta
Requisitos:
- Possuir Ensino Médio com curso técnico de refrigeração compressores de ar,
- com vivência em manutenção de câmaras frigoríficas em empresas de
armazenagem, sendo imprescindível possuir experiência com compressores
alternativos por amônia das marcas Mycom, Madef e Sabroe.
- Desejável conhecimento em sistemas informatizados e integrados de manutenção
com controle de ordens de serviço e geração de relatórios de indicadores.
Ref.: 6139

Auxiliar de Montador de Equipamentos de Telecomunicação- Chapecó/SC
Remuneração: R$ 1500.00
Benefícios: R$500,00 de Vale Alimentação.
Descrição: Auxiliar o técnico em instalações e manutenções de redes de
telecomunicação a campo.
Turno: Manhã e Tarde
Horário: Segunda a Sexta e Domingos por plantões. Disponibilidade para trabalhar
alguns domingos e feriados.
Ref.: 6148

Você se enquadra neste perfil?
Então acesse http://www.mdrh.com.br e cadastre o seu currículo em nosso
banco de talentos ou envie e-mail para mdrh@mdrh.com.br
Mais informações pelos telefones:
(49) 3323-5804 ou (49)99812-0031
MD Recursos Humanos
Avenida Fernando Machado, 231 D - Sala 1 - Centro
CEP: 89802 110 Chapecó – SC
Fone: (49) 3323 5804
E-mail: mdrh@mdrh.com.br

www.mdrh.com.br

Cartaz de Vagas
Assistente Técnico-Compras- Chapecó/SC
Remuneração: R$ 2066.68
Benefícios: - Ajuda de custo: R$ 300,00
Descrição: - Controle de estoque; - Supervisionar o controle de manutenção dos
equipamentos e patrimônio físico; - Gerenciamento das mobilizações e
desmobilizações de obras; - Cotações e compras. Salario de 2.066,68 mais 300,00 de
Ajuda de Custo
Turno: Manhã e Tarde
Horário: Período integral na sede da empresa com 1h:30 de almoço.
Requisitos:
- Experiência na função
- conhecimento em planilhas (MS-Excel);
- conhecimento básico de equipamentos e ferramentas elétricas, hidráulicas e
pneumáticas;
- experiência em compras e cotações;
Ref.: 6140

Técnico Mecânico Nlv 4 Junior-Top Car Jaguar Land Rover- Chapecó/SC
Remuneração: A combinar
Descrição: Desempenhar funções da rotina de manutenção mecânica preventiva e
corretiva, diagnósticos de elétrica automotiva com uso de equipamento de
diagnósticos preconizados pelo fabricante. Seguir normas e padrões de execução e
conduta conforme regimento interno.
Turno: Manhã e Tarde
Horário: 8:00 às 12:00 e 13:12 e 18:00 seg a sex
Requisitos:
- Experiência nas rotinas de manutenção mecânica preventiva e corretiva, revisões,
manutenções de forma geral, mecânica e elétrica, uso de ferramentas de diagnóstico
baseadas em equipamento eletrônico. Experiência com diagnóstico.
- Mínimo Curso Técnico em Mecânica.
Ref.: 6147

Você se enquadra neste perfil?
Então acesse http://www.mdrh.com.br e cadastre o seu currículo em nosso
banco de talentos ou envie e-mail para mdrh@mdrh.com.br
Mais informações pelos telefones:
(49) 3323-5804 ou (49)99812-0031
MD Recursos Humanos
Avenida Fernando Machado, 231 D - Sala 1 - Centro
CEP: 89802 110 Chapecó – SC
Fone: (49) 3323 5804
E-mail: mdrh@mdrh.com.br

www.mdrh.com.br

Cartaz de Vagas
Montador Industrial - Chapecó/SC
Descrição: Montagem de Quadros de Comando; Instalações Elétricas de Campo;
Acompanhamento de Diagramas Elétricos;
Turno: Indiferente
Horário: Jornada de trabalho
Requisitos:
- Curso técnico na área
- Disponibilidade para viagens
- CNH B
Ref.: 6151

Aux. Técnico- Chapecó/SC
Remuneração: R$ 1600.00
Benefícios: -Vale alimentação R$300,00
Descrição: -Aux. nas assistências de impressoras (manutenção e recarga); -Venda e
aluguel de impressoras; -Eventuais entregas de moto e carro.
Horário: Seg. à Sex. das 8:00 as 12:00 e das 13:15 as 18:00.
Requisitos:
- CNH-AB;
- Experiência na área é um diferencial;
- Conhecimento básico em informática;
Ref.: 6154

Mecânico /Geometrista- Chapecó/SC
Remuneração: R$ 2000,00 até R$ 2500,00
Turno: Manhã e Tarde
Requisitos:
- Com experiência na função.
Ref.: 6059

Você se enquadra neste perfil?
Então acesse http://www.mdrh.com.br e cadastre o seu currículo em nosso
banco de talentos ou envie e-mail para mdrh@mdrh.com.br
Mais informações pelos telefones:
(49) 3323-5804 ou (49)99812-0031
MD Recursos Humanos
Avenida Fernando Machado, 231 D - Sala 1 - Centro
CEP: 89802 110 Chapecó – SC
Fone: (49) 3323 5804
E-mail: mdrh@mdrh.com.br

www.mdrh.com.br

Cartaz de Vagas

Gestor de Frotas- Chapecó/SC
Descrição: Responsável por gerenciar toda frota de veículos da empresa, maquinas,
guindastes, automóveis e caminhões; ? Gestão de motoristas em sua jornada, folgas,
abastecimentos, rotas, orientações de carregamento e descarregamentos,
produtividade do veículo e clientes envolvidos na operação; ? Coordenar de atividades
administrativas, financeiras e operacionais de frota; ? Analisar, controlar e planejar
gastos dos veículos e acompanhar controle de manutenção (preventiva e corretiva) e
conservação dos veículos/equipamentos da empresa; ? Controlar a logística, custos e
rotas e garantir a disponibilidade dos veículos; ? Responder por indicadores de
desempenho da frota; ? Desenvolver e garantir fornecedores de manutenção
compatíveis com as necessidades da empresa e do cliente; ? Seguir com as normas
de qualidade, saúde e segurança da empresa.
Turno: Manhã e Tarde
Horário: Horário comercial de segunda a sexta feira.
Requisitos:
- Possuir curso técnico ou superior em logística
- Experiência em logística, gestão de frotas, transporte.
- Conhecimento pacote Office avançado, e Mecânica.
Ref.: 6073

Designer Gráfico/Arte Finalista- Chapecó/SC
Remuneração: R$ 1400.00
Descrição: Conhecimentos, como a paginação, a pós-produção de imagem, a leitura
e desenvolvimento de desenhos técnicos e noções mínimas de produção, seja esta
gráfica ou audiovisual. Também essencial que se tenha conhecimentos profundos de
algumas das ferramentas digitais à disposição (Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe
InDesign, Freehand, CorelDraw, Acrobat, etc.)
Horário: 8:30 as 11:30 intervalo 13:30 as 18:30 seg a sexta e sábado das 8 :30 as
12:00 h
Ref.: 6080

Você se enquadra neste perfil?
Então acesse http://www.mdrh.com.br e cadastre o seu currículo em nosso
banco de talentos ou envie e-mail para mdrh@mdrh.com.br
Mais informações pelos telefones:
(49) 3323-5804 ou (49)99812-0031

MD Recursos Humanos
Avenida Fernando Machado, 231 D - Sala 1 - Centro
CEP: 89802 110 Chapecó – SC
Fone: (49) 3323 5804
E-mail: mdrh@mdrh.com.br

www.mdrh.com.br

Cartaz de Vagas
Encarregado de Manutenção Mecânica- Chapecó/SC
Benefícios: refeitório na empresa, seguro de vida, VT e Cesta básica.
Descrição: Planejar manutenção preventiva; - Realizar manutenções corretivas e
preventivas em máquinas e equipamentos, substituição de elementos de máquina
(correias rolamentos etc.); - Realizar manutenção em pontes rolantes, estribeiras,
moldadeiras, serra circular, plainas, compressores, formas metálicas, aparelhos de
solda, máquinas de corte e dobra, usinas, guindastes, máquinas de empurrar
cordoalhas e máquinas de protensão e desprotensão, entre outras. - Fazer a
lubrificação das máquinas; - Executar solda em máquinas e equipamentos; - Realizar
a manutenção e montagem de máquinas, equipamentos e instalações; - Executar
teste em sistemas mecânicos, componentes e ferramentas; - Coordenar equipes de
trabalho; - Executar inspeções em máquinas e equipamentos; - Executar registros de
manutenção; - Selecionar materiais reutilizáveis; - Executar atividades afins,
atendendo solicitações de superiores;
Turno: Manhã e Tarde
Horário: Segunda a sexta, horário comercial.
Requisitos:
- Curso técnico em eletromecânico, ou eletrotécnico;
- -Experiência prévia em manutenção industrial; -Experiência prévia com liderança de
equipe.
Ref.: 6074

Eletromecânico- Chapecó/SC
Remuneração: R$ 2800.00
Turno: Manhã e Tarde
Horário: Horário comercial
Requisitos:
- Experiência na área de eletromecânico e saiba trabalhar também com torno.
Ref.: 6083

Você se enquadra neste perfil?
Então acesse http://www.mdrh.com.br e cadastre o seu currículo em nosso
banco de talentos ou envie e-mail para mdrh@mdrh.com.br
Mais informações pelos telefones:
(49) 3323-5804 ou (49)99812-0031

MD Recursos Humanos
Avenida Fernando Machado, 231 D - Sala 1 - Centro
CEP: 89802 110 Chapecó – SC
Fone: (49) 3323 5804
E-mail: mdrh@mdrh.com.br

www.mdrh.com.br

Cartaz de Vagas
Auxiliar de Mecânico- Chapecó/SC
Benefícios: Vale Alimentação
Descrição: Executar serviços de mecânica em geral;
Turno: Manhã e Tarde
Horário: Horário comercial segunda a sexta feira.
Requisitos:
- Ter conhecimento em mecânica geral
- CNH Categoria B
Ref.: 6119

Consultor Técnico- Chapecó/SC
Descrição: - Acompanhamento e atendimento aos clientes.
Requisitos:
- Experiência no ramo automotivo.
Ref.: 6120

Mecânico Automotivo- Chapecó/SC
Descrição: - Mecânica linha leve.
Turno: Manhã e Tarde
Requisitos:
- Experiência na função
Ref.: 6131

Você se enquadra neste perfil?
Então acesse http://www.mdrh.com.br e cadastre o seu currículo em nosso
banco de talentos ou envie e-mail para mdrh@mdrh.com.br
Mais informações pelos telefones:
(49) 3323-5804 ou (49)99812-0031

MD Recursos Humanos
Avenida Fernando Machado, 231 D - Sala 1 - Centro
CEP: 89802 110 Chapecó – SC
Fone: (49) 3323 5804
E-mail: mdrh@mdrh.com.br

www.mdrh.com.br

Cartaz de Vagas
Consultor de Implantação - PCP- Chapecó/SC
Remuneração: A combinar
Turno: Manhã e Tarde
Requisitos:
- Experiência com Negócios e Processos Produtivos (Engenharia de Produção)
- Experiência com Controle de estoques/custo
- Disponibilidade para viagens
- Conhecimento BackOffice Protheus (Estoque, PCP e Custos de produção)
Ref.: 6061

Mecânico de Manutenção/Refrigeração- Chapecó/SC
Remuneração: A combinar
Benefícios: - Vale alimentação / refeição – VR Benefícios; - Vale transporte; Programa de formação continuada; - Convênio farmácia; - Convênio Polymed; Seguro de vida.
Descrição: Para atuar na instalação e manutenção de equipamentos de refrigeração e
também motores diesel;
Turno: Manhã e Tarde
Horário: Segunda a Sexta: 08:00 às 11:50 hr - 13:30 às 17:42 hr Sábados: 08:00 às
11:50 hr
Requisitos: - Experiência em equipamentos de refrigeração e motor diesel; - Flexibilidade de horários;
Ref.: 5976

Você se enquadra neste perfil?
Então acesse http://www.mdrh.com.br e cadastre o seu currículo em nosso
banco de talentos ou envie e-mail para mdrh@mdrh.com.br
Mais informações pelos telefones:
(49) 3323-5804 ou (49)99812-0031

MD Recursos Humanos
Avenida Fernando Machado, 231 D - Sala 1 - Centro
CEP: 89802 110 Chapecó – SC
Fone: (49) 3323 5804
E-mail: mdrh@mdrh.com.br

www.mdrh.com.br

Cartaz de Vagas
Técnico em Metrologia- Chapecó/SC
Remuneração: R$ 2423.00
Benefícios: Salário: R$ 2.423,82 (Inicial) R$ 2.666,21 (depois da experiência) Plano
de saúde Refeitório na empresa
Descrição: Atribuições: Realizar ensaios metrológicos conforme especificação de
projeto dos produtos, avaliando a conformidade entre o produto fabricado, o
dimensional em projeto e a legislação vigente; Realizar os cálculos de sensibilidade
volumétrica, comparando com os valores de referência, indicando as medições
realizadas; Realizar o posicionamento de régua e indicadores de volume conforme os
ensaios realizados; Aprovar os produtos quanto ao atendimento dos requisitos do teste
volumétrico, de acordo com a legislação vigente; Emitir declaração e relatório de
ensaios, conforme os padrões estabelecidos; Executar serviços de calibração e
ensaios em instrumentos de medição, sistemas de medição e medidas materializadas;
Participar do desenvolvimento de projetos científicos e tecnológicos em Metrologia
Legal; Participar de atividades relativas à implantação e manutenção de sistema da
qualidade baseado nos requisitos gerais para a competência de laboratórios de
calibração e ensaios.
Turno: Manhã e Tarde
Horário: Das 7:12 às 17:00 h
Requisitos:
- Curso Técnico Mecânico, Metrologia ou demais cursos Técnicos relacionados ao
cargo;
- Curso de Metrologia;
- Vivência em atividades de Metrologia, Calibração e/ou Qualidade;
- Registro no CRT ou CFT
- Ensino Médio concluído;
Ref.: 5986

Você se enquadra neste perfil?
Então acesse http://www.mdrh.com.br e cadastre o seu currículo em nosso
banco de talentos ou envie e-mail para mdrh@mdrh.com.br
Mais informações pelos telefones:
(49) 3323-5804 ou (49)99812-0031

MD Recursos Humanos
Avenida Fernando Machado, 231 D - Sala 1 - Centro
CEP: 89802 110 Chapecó – SC
Fone: (49) 3323 5804
E-mail: mdrh@mdrh.com.br

www.mdrh.com.br

Cartaz de Vagas
Técnico em Segurança do Trabalho- Chapecó/SC
Remuneração: R$ 3000,00 até R$ 5000,00
Turno: Manhã e Tarde
Horário: 1º vaga - Horário 21:00 às 06:00, 2º vaga- Horário 06:00 às 16:0.
Requisitos:
- Possuir curso técnico em Segurança do Trabalho
- Experiência na função
- Ter disponibilidade para residir em outra cidade
Ref.: 5990

Você se enquadra neste perfil?
Então acesse http://www.mdrh.com.br e cadastre o seu currículo em nosso
banco de talentos ou envie e-mail para mdrh@mdrh.com.br
Mais informações pelos telefones:
(49) 3323-5804 ou (49)99812-0031

MD Recursos Humanos
Avenida Fernando Machado, 231 D - Sala 1 - Centro
CEP: 89802 110 Chapecó – SC
Fone: (49) 3323 5804
E-mail: mdrh@mdrh.com.br
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