Cartaz de Vagas
Analista de Recursos humanos- Chapecó/SC
Remuneração: R$ 2.500,00 até 3.000,00:
Descrição: Irá responder pelo fechamento da folha de pagamento, emissão de
impostos referentes a area de pessoal, cálculo rescisões, férias, controle de
pontos, escalas de trabalho. Também irá colaborar nos processos seletivos,
integração de novos funcionários e demais rotinas do RH;
Turno: Manhã e Tarde
Horário: Segunda a sexta feira em horário comercial
Requisitos:
- Indispensável domínio das rotinas da área de pessoal como: folha de
pagamento, impostos, etc
- Diferencial será o conhecimento em recrutamento e seleçao;
Ref.: 6193

Gerente de RH- Chapecó/SC
Remuneração: 1.500,00 a 1.800,00
Benefícios: Vale alimentação Auxílio moradia, quando em transferência de
estado
Descrição: Gerenciar a área de recursos humanos, planejando e
desenvolvendo estratégias de recrutamento e seleção, treinamento e
desenvolvimento, planos de cargos e salários, administração pessoal e
relações trabalhistas e sindicais, de acordo com as exigências legais e políticas
da empresa.
Turno: Indiferente
Horário: Segunda a sexta feira em horário comercial
Requisitos:
- Vivência na gestão de equipes;
- Domínio da legislação trabalhista e demais atividades a serem gerenciadas;
- Experiência na atuação estratégica junto a Direção da empresa;
Ref.: 6127

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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Cartaz de Vagas

Aux. Departamento Pessoal- Chapecó/SC
Benefícios: Vale alimentação ou Refeição – Cartão VR; Vale Transporte;
Convênio Farmácia; Convênio Polymed; Seguro de vida.
Descrição: Auxiliar nas atividades voltadas ao DP.
Requisitos:
- Curso superior completo ou em andamento em Ciências Contábeis, Gestão
de Pessoas ou áreas afins;
- Desejável conhecimento em pacote office;
- Experiência na área;
Ref.: 6144

Gestor de RH- Chapecó/SC
Remuneração: R$ 5.000,00 até 6.000,00
Descrição: Para atuar na gestão de todos os subsistemas da área, dando
enfoque especial para DO. Fará a coordenação de sete profissionais.
Turno: Indiferente
Requisitos:
- Vivência na gestão de rh , com domínio de todos os subsistemas;
- MBA em área afim;
Ref.: 6177

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
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CEP: 89802 110 Chapecó – SC
Fone: (49) 3323 5804
E-mail: mdrh@mdrh.com.br
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