Cartaz de Vagas

Secretária- Chapecó/SC
Remuneração: R$ 1490.00
Benefícios: Salário + Comissão (metas).
Descrição: Cobrança; Atendimento ao publico e telefone; Financeiro,
fechamento de contratos; Organização e conservação do ambiente de trabalho.
Turno: Manhã e Tarde
Horário: Integral
Requisitos:
- Estar cursando ensino superior em Administração, Contabilidade ou áreas
afins;,
Ref.: 6183

Gerente- Chapecó/SC
Remuneração: R$ 1.800,00 até R$ 2.200,00
Benefícios: Salário + Comissão
Descrição: -Responsável pela abertura e fechamento da clínica; -Responsável
pela parte administrativa e financeira; -Coordenar equipe (7 pessoas) e delegar
tarefas; -Organização geral das agendas dos doutores, captação de clientes.
Horário: Seg a sex 09:00-12:00 14:00-19:00 Sab 09:00-12:00 talvez irá abrir
aos sábado à tarde também até as 17:00
Requisitos:
- Disponibilidade de horários (se precisar aos sábados a tarde);
- Experiência na área;
Ref.: 6175

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
Atendente- Chapecó/SC
Benefícios: - Salário compatível com a função - Almoço gratuito na empresa Transporte gratuito até a empresa - Vale Alimentação
Descrição: - Atender telefone e repassar aos interessados - Anotar recados Recepcionar, atender clientes e direcionar aos setores - Fazer ligações
conforme solicitação - Controlar entrada e saída de clientes
Requisitos:
- Ensino médio completo
Ref.: 6180

Auxiliar de Escritório- Chapecó/SC
Remuneração: R$ 1350.00
Descrição: Suporte documental – certificação e auxilio administrativo.
Turno: Manhã e Tarde
Horário: Horário Comercial. E alguns sábados.
Requisitos:
- cursando alguma faculdade
- experiência na função
Ref.: 6179

Secretaria- Chapecó/SC
Remuneração: R$ 2000.00
Descrição: -Com conhecimento em informática, -experiência em atendimento
ao publico e telefone.
Turno: Manhã e Tarde
Requisitos:
- Ensino Médio Completo
- Experiencia com recepção e telefone.
Ref.: 6161

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 Administrativo- Chapecó/SC
Remuneração: R$ 1467.00
Benefícios: - Vale Alimentação ( é 29,00 dia trabalhado, + - 609,00 mensal) Vale Transporte ( conforme determina CLT) - Seguro de Vida. - Plano Unimed,
50% da mensalidade pago pela empresa após período de experiência.
Descrição: -Acompanhar a emissão de documentos no sistema, envio de
documentos e boletos aos clientes, atendimento de telefone, Verificação/atendimento dos e-mails, auxiliar na demanda administrativa
quando necessário.
Turno: Manhã e Tarde
Horário: segunda a sexta-feira, das 08:00 às 12:00 e 13:30 às 17:30. .
Requisitos:
- Experiência na função
- Possuir facilidade com trabalho em sistema, e-mails, Excel, office.
Ref.: 6163

Recepcionista-Top Car Jaguar Land Rover- Chapecó/SC
Remuneração: R$ 1500.00
Benefícios: -Vale refeição; -Vale transporte; -Plano de saúde; -Seguro de vida.
Descrição: Recepcionar clientes, atendimento telefônico, receber e lançar
informações nos sistemas operacionais , orçamento e compra de material
diversos, contato com fornecedores e prestadores de serviços quando
necessário, organizar o recebimento e envio de correspondências e de
malotes, acompanhar o cronograma de limpeza da loja entre outras atividades
correlacionadas ao cargo.
Turno: Manhã e Tarde
Horário: 8:00 ás 12:00 e 14:00 às 18:00 seg a sex, sábado 8:30 às 12:30.
Requisitos:
- Experiência com atendimento telefônico, atendimento ao publico .
Ref.: 6146

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
Aux Administrativo- Chapecó/SC
Remuneração: R$ 1500.00
Horário: Comercial - Seg. à Sábado.
Requisitos:
- Experiência com faturamento, será um diferencial com documentações de
veículos;
Ref.: 6138

Vendas - Financeira- Chapecó/SC
Remuneração: A combinar
Descrição: Síntese de atribuições: Prospectar novos clientes; Atender os
clientes internos conforme demanda. Remuneração fixa.
Turno: Manhã e Tarde
Horário: Segunda a sexta-feira Das 08:30 as 12:00 e 13:00 as 17:30
Requisitos:
- Ter atuado no ramo financeiro (bancos, financeira)
- 2º grau completo
- Domínio do pacote office
- Necessário possui experiência anterior em vendas de empréstimos
consignados
Ref.: 6088

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
Gerente Administrativo - Chapecó/SC
Remuneração: R$ 4000,00 até R$ 5000,00
Descrição: -Gerir equipe administrativo financeiro (Contratar, motivar, treinar,
desligar, etc) Elaborar e gerenciar orçamento financeiro e fluxo de Caixa; Gerenciar os processos Financeiros (Caixa, Contas a pagar e Contas a
receber) -Definir e autorizar compras diversas; -Atender e encaminhar as
demandas de TI; -Responder pelos serviços de apoio (Recepção, Copa,
Limpeza, Manutenção, etc); -Planejar e acompanhar ampliações e adequações
dos espaços físicos; -Planejar e acompanhar os serviços de manutenção
predial e equipamentos; -Relacionar-se com Fornecedores e parceiros externos
(Bancos, Contabilidade, Órgãos Públicos, etc..); -Participar dos processos de
planejamento estratégico, tático e operacional ; -Gerenciar os processos de RH
(Remuneração, Folha de Pagamento, Programas, etc...)
Turno: Manhã e Tarde
Requisitos:
- Terceiro Grau Completo em Administração, Economia ou contabilidade
- Domínio de Informática (Usuário)
- Experiência em gestão administrativa e financeira
- Gestão de Processos (Análise, melhoria e padronização)
- Experiência na utilização de sistemas ERP e desejável experiência em
implantação desta ferramenta
Ref.: 6135

Aux. Financeiro- Chapecó/SC
Remuneração: A Combinar
Benefícios: Refeição na empresa.
Descrição: -Controles bancários; -Contas a pagar e receber; -Folha de
pagamento;
Turno: Manhã e Tarde
Horário: Seg. à Sex. 08:00 às 12:00 - 13:12 às 18:00
Requisitos:
- Experiência na área é indispensável;
Ref.: 6171

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
Gerente - Adm / Financeiro- Chapecó/SC
Remuneração: R$ 4000,00 até R$ 5000,00
Benefícios: Vale alimentação
Descrição: • auxiliar o diretor gera nas atividades administrativas, coordenar
equipes e atividades da recepção, administrativo, financeiro, TI, marketing e
limpeza; • fazer treinamento e orientação para novos colaboradores (da forma
que requer o advogado e de acordo com as normas do escritório, controlar os
processos de DP ( documentos, programas, folha ponto, vale alimentação,
horas extras, dentre outros; • substituir o assistente financeiro, quando
necessário; • elaboração de controles gerencias e indicadores; • responder pela
análise, melhoria e padronização dos processos; • conferencia da agenda
geral; contas a pagar, contas a receber; • prestação de contas/recibos; •
conferência de extratos, fechamento de caixa diário, emissão de boletos,
provisão de caixa, emissão de NFe’s, acordos (lançamentos); •
rpv/precatórios/alvarás; • fechamento de caixa mensal; • pagamento de
funcionários; distribuição de recursos (sócios e associados); • Cobrança/
inadimplência; • construção de indicadores (gerar); • provisão de férias; •
documentos para contabilidade; cálculo de horas extras; PLR – divisão dos
lucros; divisão de caixa (anual).
Turno: Manhã e Tarde
Horário: segunda a sexta feira em horário comercial
Requisitos:
- Formação superior completa em área afim;
- Experiência comprovada em liderança de equipes;
- Domínio das atividades propostas;
- Diferencial será MBA em Gestão Empresarial;
Ref.: 6055

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
Recepcionista- Chapecó/SC
Remuneração: R$ 1350.00
Benefícios: vale transporte vale alimentação R4 262,00 50% plano de saúde
Descrição: Para atuar no atendimento ao telefone, recepção de clientes,
controle de agenda, arquivo, protocolo.
Turno: Manhã e Tarde
Horário: Semana de 2ª à 6ª feira. Horário Comercial.
Requisitos:
- 2º grau completo ou cursando ensino superior.
- Domínio pacote office.
Ref.: 6041

Coordenador de E-commerce- Chapecó/SC
Remuneração: A combinar
Descrição: - Coordenar o processo de conferência das notas fiscais e
produtos, desde a efetivação do pedido ao fornecedor até a efetiva entrega do
produto certo ao cliente certo no prazo estipulado; - Se responsabilizar por toda
rotina da área de estoque; - Responsável pela liberação de produtos no
estoque; - Lançamento de notas fiscais; - Cadastro e faturamento de
mercadorias; - Conferência de pedidos; - Organização do estoque; Acompanhar as entregas; - Acompanhar o processo de compra do cliente.
Requisitos:
- Conhecimento de lançamento de notas;
- Conhecimento básico na área tributária;
- Desejável ensino superior;
- Cursos de informática, logística, atendimento, gestão, áreas administrativas,
etc.
- Entender a margem de preços da empresa, a visão do negócio e o processo
de compra do cliente;
- Disponibilidade para trabalhar em cidade há 60km de Chapecó.
Ref.: 6033

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 Senior - Chapecó/SC
Remuneração: R$ 10.000,00 até R$ 15.000,00
Descrição:
- Efetuar diagnóstico empresarial visando identificar se a metodologia de gestão à ser
aplicada dará os resultados que a empresa necessita;
- Assumir a implantação de Projetos de Consultoria baseada em metodologia
existente;
- Desenvolver Orçamento Econômico;
- Desenvolver Indicadores de Resultado;
- Estruturar Organograma da Empresa;
- Descrever as Funções de Nível Estratégico e Tático;
- Envolver a Equipe e Auxiliar na Montagem dos Planos de Ações;
- Conduzir Reuniões de Checagem de Resultados;
- Conduzir Reuniões de Alinhamento Operacional;
- Conduzir o Projeto de tal Modo que haja Engajamento das Pessoas na Metodologia
Aplicada e que por meio desta Consiga Trazer os Resultados Necessários;
Turno: Manhã e Tarde
Requisitos:
- Formação em Adm, Contábeis ou Economia;
- Especialização em Controladoria e Finanças, Gestão Empresarial ou Marketing ou
Gestão da Produção;
- Excel nível intermediário;
- Conhecimento de Sistema ERP
- Conhecimento de Orçamento Financeiro;
- Noções de apurações de impostos;
- Noções de registros contáveis;
- Conhecimento de Plano de Contas;
- Conhecimento de indicadores de Resultados;
- Conhecimento de formação de preço de venda;
- Conhecimento de formação de Custos;
- Noções de Gestão da Produção (Supply Chain, PCP, etc);
- Conhecimento de implantação de ISSO 9001 2015;
- Conhecimento de Metodologia da Pesquisa;
- Conhecimento de Montagem de Planos de Ação oriundo de desdobramento das
Diretrizes Estratégicas;
- Conhecimento de PDCA ou DEMAIC;
- Desejável Mestrado em áreas relacionadas ao processo de Gestão Empresarial;
- Conhecimento e Experiência em Green Belt e Black Belt serão diferenciais;
Ref.: 6017
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
Aux. Deposito- Chapecó/SC
Remuneração: R$ 1.000,00 até 1.500,00
Benefícios: Vale combustível valor fixo mensal (ou vale transportes),
Gratificações quando as metas do CD forem atingidas.
Descrição: - Separação, expedição e carregamento de pedidos; - Produção de
tintas com equipamento tintométrico (sem necessidade de experiência); Organização e limpeza de seu ambiente de trabalho (depósito) - Reposição de
mercadorias em seu devido local de armazenamento após
recebimento/descarga do caminhão do fornecedor:
Turno: Manhã e Tarde
Horário: Das 08h ao meio dia e das 14h às 18h - De Seg à Sex
Ref.: 6156
Pintor - Chapecó/SC
Remuneração: R$ 1627.33
Benefícios: Plano de saúde; VA; refeitório na empresa, VT, seguro de vida em
grupo. +40% de insalubridade.
Descrição: Realizar o preparo de tintas conforme EPP´s e o correto manuseio
das tintas. Operar equipamentos e cabines de pintura, respeitando as normas
de uso, regulagem, evitando o desperdício de matéria-prima, consumíveis e
geração de resíduos. Executar pintura de peças através do sistema de pistola
convencional, tanque de pressão e airless em peças de baixa e média
complexidade, garantindo qualidade, controlando espessura de camada de
tinta úmida conforme especificações. Demais atividades pertinentes à função.
Turno: Tarde e Noite
Horário: Segunda à Sexta Das 15:38 às 01:00
Requisitos:
- 6 meses de Experiência na função
Ref.: 6165

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
Padeiro - Chapecó/SC
Descrição: Realizar a produção conforme ficha técnica dos produtos, utilizar a
matéria-prima corretamente e de acordo com a necessidade do setor; Verificar
planejamento de produção diária, encomendas de produtos, requisição de
pedidos. Garantir que os produtos na área de venda estejam dentro do padrão
de qualidade; Transportar materiais, realimentar linha de produção; Zelar pela
validade e qualidade dos produtos e seguir os Pop´s de produção e
conversação; Orientar e acompanhar os auxiliares de produção, auxiliar no
treinamento de novos colaboradores;
Turno: Manhã e Tarde
Horário: Segunda à Sábado;
Requisitos:
- Experiência de no mínimo um ano em produção de padaria;
Ref.: 6187
Caixa-Loja- Chapecó/SC
Remuneração: R$ 1240.00
Descrição: - Caixa de loja; -Atendimento ao publico; R$ 1247,76+ QUEBRA
DE CAIXA DE R$ 239,00
Requisitos:
- Ensino Médio Completo;
- Experiencia comprovada como caixa;
- Ter domínio em informática/ sistemas;
Ref.: 6189

Almoxarifado- Chapecó/SC
Descrição: Receber e conferir as mercadorias; armazenar produtos; separar,
embalar, e enviar os pedidos de venda; controlar as peças enviadas para
assistência técnica.
Ref.: 6153

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
Estoquista- Chapecó/SC
Remuneração: R$ 1400.00
Descrição: Rotina de controle de estoque e organização.
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.: 6081

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

Almoxarifado- Chapecó/SC
Turno: Manhã e Tarde
Requisitos:
- Ensino Médio Completo
- CNH B
Ref.: 6130

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

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

Operador de Empilhadeira
Remuneração: R$ 2100.00
Benefícios: (Refeitório, Cesta Básica, Seguro de Vida, Plano de Saúde).
Requisitos:
- Ter disponibilidade de horário;
- Ter CNH B - Treinamento NR 11;
- Preferencialmente possuir veículos para deslocamento;
- Possuir experiência em operação de empilhadeira;
- Ter disponibilidade para mudança;
Ref.: 5982

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
Motorista - "D"- Chapecó/SC
Remuneração: R$ 1534.43
Benefícios: : VT, VR de R$27,50/dia trabalhado; Seguro de vida; Cesta de
R$150,00
Descrição: A base de trabalho fica no centro de Chapecó, Veículo:
Principalmente HR carroceria aberta, mas pode ser Iveco Baú Disponibilidade
obrigatória de horários e viagens. Des/Carregamento de peças/vidros, itens de
elevadores. Seg. a Sex, mas disponibilidade de fim de semana, pois há
eventuais. Ter menos de 12 pontos na CNH. Não tem ajudante, diferencial se
tiver garagem pra colocar o veículo
Turno: Integral
Horário: 07:30 as 17:18
Requisitos:
- Categoria D CNH
- Experiência na área
Ref.: 6052

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 Comercial - Chapecó/SC
Benefícios: Salário + Comissão; Bolsa de estudo; Vale transporte; Uniforme.
Descrição: Atendimento ao cliente; Vendas e negociação; Marketing Digital.
Horário: Segunda a sexta das 10h às 20hs (com intervalo) Sábado: Manhã
Requisitos:
- Nível superior completo ou cursando - Preferencialmente em Administração,
Gestão comercial, Marketing, ou áreas afins;
- Experiência em vendas ;
- Conhecimento básico de técnica de vendas;
- Conhecimento de pacote office.
Ref.: 6162

Auxiliar Comercial- Xanxerê- Chapecó/SC
Remuneração: R$ 1467.00
Benefícios: Vale Alimentação ( é 29,00 dia trabalhado, + - 609,00 mensal) Vale Transporte ( conforme determina CLT) - Seguro de Vida.
Descrição: Principais atividades: cotações novos e renovações, envio de
documentos e boletos aos clientes, atendimento de telefone,
Verificação/atendimento dos e-mails, atendimento de clientes.
Turno: Manhã e Tarde
Horário: de segunda a sexta-feira, das 08:30 às 12:00 e 13:30 às 18:00.
Requisitos:
- Facilidade com trabalho em sistema, e-mails, Excel, office,
Ref.: 6184

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 Comercial- Chapecó/SC
Remuneração: R$ 1500.00
Benefícios: Comissão.
Descrição: Gerenciamento de uma unidade e funcionárias; Realização de
captação de clientes; Vendas; Promoção de Eventos.
Turno: Manhã e Tarde
Horário: Segunda à Sexta 09:00- 12:00 e 14:20- 20:00
Ref.: 6149

Comprador - Chapecó/SC
Remuneração: A combinar
Descrição: Comprado de Supermercado. Pesquisa e seleção de fornecedores;
Negociação de preços e prazo de entrega; Análise das solicitações de compras
recebidas; emitir pedidos e controlar entregas; acompanhar processo de
devolução; Atualizar tabelas de preços; Acompanhamento de metas; Controlar
e conferir estoque sistema x físico; Conferir, analisar e atualizar relatórios e
planilhas; Prestar suporte aos gestores e repositores.
Turno: Manhã e Tarde
Horário: Segunda a Sexta das 08:00 às 18:00 Sábados das 08:00 às 12:00
Requisitos:
- Disponibilidade para viajar
- Pacote Office; Negociação em compras; Cálculos financeiros; Fiscal/
tributação de impostos; Logística; Noções de Marketing e estratégias de
mídias;
- CNH AB
- Cursando Administração ou Contábeis
Ref.: 6155

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
Vendedor Externo - Chapecó/SC
Benefícios: Fixo + Ajuda de custo + Comissão
Descrição: Venda, Representação de uma marca de Cerveja.
Horário: Jornada de trabalho.
Requisitos:
- CNH B
- Disponibilizar o carro próprio
- Experiência com vendas
Ref.: 6095
Comprador (a)- Concórdia/SC
Remuneração: R$ 3000,00 até R$ 3500,00
Benefícios: Plano de Saúde; Transporte; Refeitório;
Descrição: Delegar algumas demandas; Atender as demandas da fábrica;
Obter respostas rápidas;
Turno: Indiferente
Requisitos:
- Ensino superior;
- Experiência na área;
- Disponibilidade de mudança caso não residir em Concórdia - SC;
Ref.: 6087

Vendas internas- Chapecó/SC
Remuneração: A combinar
Descrição: Venda interna;
Horário: Comercial
Requisitos:
- Experiência na função;
Ref.: 6159

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
Supervisor Comercial- Chapecó/SC
Remuneração: R$ 3000,00 até R$ 5000,00
Descrição: - Fazer Gestão de vendedores e representes; - Identificar e
compreender as necessidades da equipe de vendas; - Intermediar situações
empresa x cliente x representes; - Conhecer o mercado e a concorrência; Negociações com clientes; - Participar de eventos e feiras do setor; - Definir
campanhas de vendas;
Turno: Manhã e Tarde
Requisitos:
- • Graduação em Gestão Comercial, Administração ou áreas afins;
- - Vivência na gestão de equipes da área comercial, sendo o diferencial do
segmento industrial;
- - Disponibilidade para viagens constantes;
Ref.: 6028

Analista de Compras- Chapecó/SC
Remuneração: R$ 2500.00
Benefícios: Vale Alimentação, Transporte, Seguro de Vida.
Descrição: Contato com fornecedores, cotação de orçamentos, controle e
organização de estoque. Acompanhar desempenho de fornecedores e tomar
ações de melhorias; Desenvolver novos fornecedores com base na melhoria do
fornecimento; Comprar materiais de expediente e insumos para produção;
Turno: Manhã e Tarde
Requisitos:
- Superior em andamento ou completo em administração, contabilidade ou
áreas afins.
- Experiência em rotinas de compras, cotação, orçamentos;
Ref.: 6145

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
Gerente Administrativo - Chapecó/SC
Remuneração: R$ 4.000,00 até 5.000,00
Descrição: -Gerir equipe administrativo financeiro (Contratar, motivar, treinar,
desligar, etc) Elaborar e gerenciar orçamento financeiro e fluxo de Caixa; Gerenciar os processos Financeiros (Caixa, Contas a pagar e Contas a
receber) -Definir e autorizar compras diversas; -Atender e encaminhar as
demandas de TI; -Responder pelos serviços de apoio (Recepção, Copa,
Limpeza, Manutenção, etc); -Planejar e acompanhar ampliações e adequações
dos espaços físicos; -Planejar e acompanhar os serviços de manutenção
predial e equipamentos; -Relacionar-se com Fornecedores e parceiros externos
(Bancos, Contabilidade, Órgãos Públicos, etc..); -Participar dos processos de
planejamento estratégico, tático e operacional ; -Gerenciar os processos de RH
(Remuneração, Folha de Pagamento, Programas, etc...)
Turno: Manhã e Tarde
Requisitos:
- Terceiro Grau Completo em Administração, Economia ou contabilidade
- Domínio de Informática (Usuário)
- Experiência em gestão administrativa e financeira
- Gestão de Processos (Análise, melhoria e padronização)
- Experiência na utilização de sistemas ERP e desejável experiência em
implantação desta ferramenta
Ref.: 6135
Auxiliar de Escritório- Chapecó/SC
Remuneração: R$ 1350.00
Descrição: Suporte documental – certificação e auxilio administrativo.
Turno: Manhã e Tarde
Horário: Horário Comercial. E alguns sábados.
Requisitos:
- cursando alguma faculdade
- experiência na função
Ref.: 6179

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
Analista Contábil- Chapecó/SC
Remuneração: R$ 3000.00
Benefícios: -Vale alimentação- 120,00; -Plano de Saúde; -Seguro de vida.
Descrição: Lançamentos de notas fiscais, conferência relatórios contábeis,
gerar/ entregar declarações fiscais, conferir e apurar impostos, apuração de
custos da atividade, controle e conferência patrimonial (imobilizado). 3000 após
contrato experiência R$ 3.500,00
Turno: Manhã e Tarde
Horário: 8:00 às 17:48 de segunda a sexta
Requisitos:
- Ter experiência no fiscal e contábil
Ref.: 6182

Assistente Contábil- Chapecó/SC
Remuneração: A combinar
Descrição: Responsabilidades: - Realizará atividades voltadas ao setor
contábil; - Lançamentos e conciliações de contas patrimoniais; - Classificação
de despesas; - Conferências de relatórios; - Auxiliar na elaboração de
balancetes e demonstrativos.
Turno: Manhã e Tarde
Requisitos:
- Formação em Ciências Contábeis;
- Conhecimento no pacote Office
Ref.: 6038

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 Senior - Chapecó/SC
Remuneração: R$ 10.000,00 até R$ 15.000,00
Descrição: ? Efetuar diagnóstico empresarial visando identificar se a metodologia de
gestão à ser aplicada dará os resultados que a empresa necessita; ? Assumir a
implantação de Projetos de Consultoria baseada em metodologia existente; ?
Desenvolver Orçamento Econômico; ? Desenvolver Indicadores de Resultado; ?
Estruturar Organograma da Empresa; ? Descrever as Funções de Nível Estratégico e
Tático; ? Envolver a Equipe e Auxiliar na Montagem dos Planos de Ações; ? Conduzir
Reuniões de Checagem de Resultados; ? Conduzir Reuniões de Alinhamento
Operacional; ? Conduzir o Projeto de tal Modo que haja Engajamento das Pessoas na
Metodologia Aplicada e que por meio desta Consiga Trazer os Resultados
Necessários;
Turno: Manhã e Tarde
Requisitos:
- Formação em Adm, Contábeis ou Economia;
- Especialização em Controladoria e Finanças, Gestão Empresarial ou Marketing ou
Gestão da Produção;
- Excel nível intermediário;
- Conhecimento de Sistema ERP
- Conhecimento de Orçamento Financeiro;
- Noções de apurações de impostos;
- Noções de registros contáveis;
- Conhecimento de Plano de Contas;
- Conhecimento de indicadores de Resultados;
- Conhecimento de formação de preço de venda;
- Conhecimento de formação de Custos;
- Noções de Gestão da Produção (Supply Chain, PCP, etc);
- Conhecimento de implantação de ISSO 9001 2015;
- Conhecimento de Metodologia da Pesquisa;
- Conhecimento de Montagem de Planos de Ação oriundo de desdobramento das
Diretrizes Estratégicas;
- Conhecimento de PDCA ou DEMAIC;
- Desejável Mestrado em áreas relacionadas ao processo de Gestão Empresarial;
- Conhecimento e Experiência em Green Belt e Black Belt serão diferenciais;
Ref.: 6017

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 fiscal/Contábil- Chapecó/SC
Turno: Manhã e Tarde
Requisitos:
- Superior completo ou cursando Ciências Contábeis.
- experiência na área fiscal/contábil, saber analisar e classificar documentos,
fazer digitação e conciliações contábeis e conferência de balancetes.
Ref.: 6085

Analista de Custos Pleno- Chapecó/SC
Remuneração: R$ 4000,00 até R$ 5000,00
Descrição: Realizar a elaboração e acompanhamento de orçamentos,
analisando e controlando estoques e administra inventários variáveis ou fixos.
Atuar na análise e controle de custos, elaborando projetos de eliminação de
perdas com programas de redução de gastos.
Turno: Indiferente
Horário: segunda a sexta feira em horário comercial
Requisitos:
- Experiência na função é pre requisito indispensável;
- Diferencial será MBA em área afim;
- Formação em Ciências Contábeis. Administração ou Economia;
- Disponibilidade para viagens mensais até a unidade industrial;
Ref.: 5971

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 Fiscal- Chapecó/SC
Remuneração: R$ 1700.00
Benefícios:
- Vale Alimentação / Refeição
- VR Benefícios
- Vale Transporte
- Plano de Saúde Polymed
- Convênios (farmácias, supermercados, postos de combustíveis)
- Seguro de Vida
Turno: Manhã e Tarde
Horário: 07h42mini às 12h00min e das 13h30min às 18h00min, de segunda a
sexta-feira.
Requisitos:
- Formação em Ciências Contábeis a partir do 4º período;
- Experiência com lançamentos de notas fiscais de compra e emissão de notas
de vendas, noções de CFOP e tributação de ICMS.
Ref.: 5989

Contador (a)- Chapecó/SC
Remuneração: R$ 4000,00 até R$ 6000,00
Descrição: Responder pelo departamento contábil da empresa, fornecendo
subsídios a direção para a tomada de decisão e mantendo controle dos
indicadores da empresa
Turno: Indiferente
Requisitos:
- Disponbilidade para trabalhar em cidade localizada há 50 km de Chapecó;
- Experiência comprovada em contabilidade é pre requisito indispensável;
- Diferencial será vivencia na controladoria;
Ref.: 5959

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

