Domingo, 14 de fevereiro de 2021
COTAVE CAMINHÕES

Contrata Mecânico(a) de
Caminhão, para trabalhar na
cidade de Votuporanga, necessário morar em Votuporanga. Enviar currículo p/:
ana.rh@mazatarraf.com.br
com código MEC

COTAVE CAMINHÕES

Contrata Mecânico(a) Diesel. Enviar currículo para:
ana.rh@mazatarraf.com.br
com código MEC

COTAVE CAMINHÕES

Contrata Vendedor(a) de
Peças. Enviar currículo p/:
ana.rh@mazatarraf.com.br
com código PEÇAS

COTAVE CAMINHÕES

Contrata Vendedor(a) Externo de Caminhão, para trabalhar na cidade de Votuporanga, necessário morar em
Votuporanga e ter veículo
próprio. Enviar currículo p/:
ana.rh@mazatarraf.com.br
com código CAMINHÃO

COTAVE CAMINHÕES
Contrata Vendedor(a) Interno
de Peças, para trabalhar na
cidade de Catanduva, necessário morar em Catanduva.
Enviar currículo para:
ana.rh@mazatarraf.com.br
com código PEÇAS CAT

COTAVE CAMINHÕES

Contrata Vendedor(a) Interno de Peças, para trabalhar
na cidade de Votuporanga,
necessário morar em Votuporanga. Enviar currículo p/
ana.rh@mazatarraf.com.br
com código PEÇAS VOTU

COTAVE CAMINHÕES
Contrata Vendedor(a) Interno
de Pneus, para trabalhar na
cidade de Catanduva, necessário morar em Catanduva.
Enviar currículo para:
ana.rh@mazatarraf.com.br
com código PNEUS CAT

DAMME ESMALTERIA
PROCURA:

Manicure c/experiência para
parceria. Tratar com Keisy.

6 98190-1710

DOMÉSTICA(O)/
CUIDADORA(O)

Residência contrata para os
afazeres da casa e Cuidar
de uma Idosa acamada, escala 12x36. Enviar CV:
carvalhodsch@gmail.com

DROGARIA CONTRATA
Farmacêutico(a) e Balconista
c/experiência. Enviar CV:
drogavida01@bol.com.br

EMPRESA BUSCA
Profissionais para as vagas
de Vendedor(a) interno, Auxiliar de Compras e Auxiliar de
Produção. Desejável experiência nas funções. Enviar CV
para: vaga.empresa.riopreto@gmail.com

EMPRESA COM SEDE
em Cedral Contrata Auxiliar
Administrativo.
Atividade principal em rotinas
administrativas, cobrança,
emissão de notas fiscais e
rotinas de departamento pessoal. Necessário ensino médio completo. Desejável formação em cursos de nível
médio ou nível tecnológico
nas áreas de gestão e/ou
contabilidade. Graduação em
administração e contabilidade
serão considerados diferenciais para o cargo.
A vaga é para trabalho em
jornadas de 44 horas por semana, com folga uma vez por
semana aos domingos.
O horário de trabalho é das
8:00 às 18:00 com com duas
horas de intervalo para almoço, de segunda a sexta, e das
8:00 às 12:00 sem intervalo
aos sábados.
A remuneração é de R$
1.439,00 mensais e vale alimentação de R$ 559,00. A
empresa oferece seguro de
vida e auxílio combustível para deslocamento em caso de
residência em outra cidade.
Interessados devem enviar
curriculum vitae para o e-mail
rhempresacontrata11@gmail.com.

EMPRESA CONTRATA:

Ferramenteiro(a) de moldes
plásticos, para atuar na área
de ferramentaria com moldes plásticos. Desenvolver
desenhos, peças e moldes
de injeção plástica utilizando o software inventor.
Operação e programação
de centro de usinagem, torno e fresadora. Domínio de
bancada para montagem e
manutenção dos moldes.
Enviar currículo com foto e
pretensão salarial para: importadorarp.selecao@hotmail.com

EMPRESA CONTRATA:

Motorista Entregador com
carta D, para loja de materiais elétricos e Hidráulicos.
Enviar currículo com foto e
pretensão salarial para: importadorarp.selecao@hotmail.com

EMPRESA CONTRATA:

Técnico(a) de Informática
com experiência em suporte ao usuário, hardware,
software, infraestrutura básica, impressoras e rede
corporativa. Enviar currículo
com foto e pretensão salarial para: importadorarp.selecao@hotmail.com

EMPRESA CONTRATA

Assistente Contábil realizar
lançamentos de notas fiscais, apurações de tributos
estaduais e municipais e
obrigações acessórias, conferência de livros fiscais e
conhecimentos contábeis.
Ensino superior completo ou
Incompleto em Ciências
Contábeis. Interessados enviar CV p/ empresa.recruta1@yahoo.com

EMPRESA CONTRATA:

Vaga Auxiliar de Marketing,
Requisitos: Ensino Médio
completo; Pacote Office,
Corel ou pacote adobe, experiencia em E-commerce,
boa comunicação, ser proativo, organizado e dinâmico,
criativo. Enviar currículo
com foto e pretensão salarial para: importadorarp.selecao@hotmail.com

EMPRESA CONTRATA

Assistente de Vendas, para
suporte à área de vendas,
geração de relatórios, atendimento telefônico, cadastro
de pedidos. Necessário vivência na área, conhecimento em Excel e Sistemas. Enviar CV para gcfselecao@outlook.com.

EMPRESA CONTRATA

Auxiliar Administrativo necessário estar cursando
técnico de segunça no trabalho e noções de informática. Interessados enviar CV:
rhtalentos2023@gmail.com

EMPRESA DE
GRANDE PORTE

Contrata para atuação em
S.J.R.P. Analista de DP c/
superior completo e experiência na área. CVS c/ sigla
DP p/ ivagas.rp@gmail.com

EMPRESA EM
EXPANSÃO
CONTRATA:

Almoxarife, Aux. de Almoxarife, Aux. de Produção,
Expedidor(a) e Operador(a)
de Maquina com experiência na área Metalúrgica. Enviar currículos para
selecao102020@gmail.com

EMPRESA CONTRATA

Auxiliar de Vendas, para
atuar com rotinas e venda
de seguros e peças automotivas, desejável ter atuado com vendas e atendimento por telefone. Currículos para oportunidade.selecao21@hotmail.com com o
código (Vendas).

EMPRESA EM
EXPANSÃO

Contrata: PCP e Analista de
Qualidade com experiência
na área Metalúrgica. Enviar
currículos para selecao102020@gmail.com

EMPRESA TEKYSTYRE
EMPRESA CONTRATA

Consultor(a) Técnico para
atuar em concessionária de
Caminhão, conhecimento
em orçamentos, peças, desejável ter atuado no segmento dom caminhões Canavieiro. Currículos para
oportunidade.selacao21@hotmal.com com o código (CT).

Contrata Estoquista c/experiência e conhecimento básico
de informática. E-mail para:
curriculos.bizeli@outlook.com

EMPRESA TEKYSTYRE
Contrata Financeiro. Enviar
Curriculo para: curriculos.bizeli@outlook.com

EMPRESA TEKYSTYRE
EMPRESA CONTRATA

Gestor(a) de Frota, com formação em engenharia mecânica ou mecatrônica, para atuar com frota Scania.
Currículos para oportunidade.selecao21@hotmail.com
com o código (GF).

EMPRESA CONTRATA

Profissional c/exp. em rotinas de salão de beleza (organização, administração e
coordenação). Currículo somente c/foto para: unnaesmalteria@gmail.com

Contrata Motorista c/ CNH D
c/experiência. Enviar CV p/
curriculos.bizeli@outlook.com

EMPRESA

Líder em seu segmento
contrata para início imediato Aux. de Vendas com experiência. Enviar currículo
para: rh@gppharma.com.br

ENC. LICITAÇÃO
c/ Exp. na função. Enviar CV
d p . r h s e l e c i o na1@gmail.com

EMPRESA CONTRATA

Recepcionista de Oficina,
para atuar com agendamento de clientes, análise
de crédito, necessário ter
atuado com atendimento de
clientes no segmento automotivo. Currículos para
oportunidade.selecao21@hotmail.com com ó
código (Recepção)

EMPRESA DE
CONSULTORIA

busca por profissional formado em contabilidade ou
adm, com exp. em Excel
avançado CV 17 991698615

EMPRESA DE
CONTABILIDADE

Contrata Assistente de Legalização, com experiência
recente em legalização,
abertura e encerramento de
empresas, alvarás e atendimento ao cliente. Interessados enviar currículo com
pretensão salarial p/ rh.curriculo2020@outlook.com

EMPRESA DE
E-COMMERCE

no segmento de Dec. Iluminação, Contrata Estoquista
com experiência para Expedição. Enviar C.V p/ comercialbiancoluce@gmail.com

ESCRITA FISCAL
com experiência. Enviar
currículo para: novoemprego2021@hotmail.com

ESCRITÓRIO
CONTABILIDADE

Contrata: Encarregado(a)
de Departamento Societário. Enviar currículo para:
escritoriocontabilcontratarp@gmail.com

ESCRITÓRIO
CONTABILIDADE

Contrata: Encarregado(a)
de fiscal com experiência
em lucro real, lucro presumido e simples nacional.
Enviar currículo para: escritoriocontabilcontratarp@gmail.com

ESTÁGIO EM

Analista de Suporte cursando área de TI - Windsoft
Sistemas.
vagas@windsoft.com.br

ESTÁGIO PARA
Técnico(a) em Edificações
CV: engenharia@engenharialogica.com.br

ESTAMOS
CONTRATANDO

Consultor(a).
Requisitos: Experiência em
Vendas de telefonia com foco em atingimento de metas! Oferecemos: Salário +
Comissões + Bônus + Vale
alimentação! Enviar currículo: rh@telebrasil.net.br

ESTAMOS
CONTRATANDO

pós venda com experiência
em telefonia. Oferecemos:
Salario + Bônus + Vale alimentação! Enviar currículo:
rh@telebrasil.net.br

FACCHINI S.A
CONTRATA

Jovem Aprendiz Soldador
Requisitos Necessários:
Jovens acima de 18 anos
Conclusão do Ensino Médio
Disponibilidade para o curso no período noturno.
Interessados comparecer no
endereço Rua Pedro Pandin, 420 - Distrito Industrial
em São José do Rio Preto SP nos dias 15/02/2021 e
16/02/2021.

FACCHINI S.A.
CONTRATA

- Auxiliar Administrativo para Planejamento e Controle
de Produção com experiência no âmbito metalúrgico.
Benefícios oferecidos: Cartão alimentação, Convênio
Médico e Odontológico, Refeição, Seguro de vida. Interessados enviar currículo na
Marginal Rod. Washington
Luiz Km 442,50 - Jardim do
Cedro ou enviar e-mail para
curriculum@facchini.com.br

FARM.MANIP.VET
Contrata Manipulador (a) com
experiência enviar CV para:
daniela.gois@hotmail.com

FARMÁCIA DE
MANIPULAÇÃO

Contrata Técnico(a) em farmácia com experiência em
pesagem. Entregar currículo à Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 5322.

FAXINEIRO(A)
também Manuteção Geral/
Jardinagem fazer ficha R.
Adolfo Lutz, 875 Sta Cruz,
Adm Metropolitan.

18
GROSSI SUPER
TROCA OLEO

Contrata:
Trocador(a) de Óleo c/ exper. Salário Fixo+comis
Av. Ernani P.Domingues
3070 S.Jorge c/doc

GRUPO FARIA-CONS.
Finama. Contrata Vendedor(a) com experiência em
vendas, currículo: comercial.finama@grupofaria.com.br

GRUPO ORSATI,

Contrata: Vendedor(a) Interno(a). Desejável Ensino
Médio Completo e experiência com vendas por telefone no ramo pet e grandes
animais. Empresa oferece
salário fixo + comissões +
premiações. Interessados
enviar CV para vagas@orsati.com.br (ASSUNTO = VI)

GRUPO ORSATI
Contrata: Promotor(a) de
Merchandising. Desejável
Ensino Médio Completo e experiência na função. Necessário habilitação B e veículo
próprio. Empresa oferece salário fixo + benefícios. Interessados enviar CV para vagas@orsati.com.br (ASSUNTO = PM)

HOTEL CONTRATA

Mensageiro(a)/ Manobrista
com experiência em atendimento a publico e manobra
de carro. Necessário ter
CNH e disponibilidade de
horários e dias. Regime
CLT. Escala 6 x 1. Currículo
para riopretoselecao99@outlook.com

INDÚSTRIA
CONTRATA

Auxiliar de Atendimento,
para suporte ao cliente, geração de relatórios, atendimento telefônico. Necessário conhecimento em Sistemas e vivência na área. Interessados, enviar CV para
rlselecao@outlook.com.

INDUSTRIA
RIO-PRETENSE

Contrata Analista Fiscal Sênior com conhecimento de
legislação e sistema ERP,
cvs p/: dsconsultoriarh21@gmail.com

ITAMARATY
CONTABILIDADE

Seleciona para expansão:
Assistente fiscal, com experiência em lançamentos, classificação e apuração de impostos; Assistente Contábil,
com experiência em lançamentos, conciliação bancária,
conferência fiscal/folha e
apuração de impostos; Assistente de departamento pessoal, com experiência em esocial, legislação trabalhista e
previdenciária. Enviar CV para vagas@itamaratyonline.com.br, especificando a
vaga no título.

MAZA TARRAF

Contrata Estagiário(a) de
Contabilidade. Enviar CV p/:
ana.rh@mazatarraf.com.br
com código CONTÁBIL

MAZA TARRAF

Contrata Estagiário(a) de TI.
Enviar currículo para:
ana.rh@mazatarraf.com.br
com código TI

MAZA TARRAF

Contrata Suporte de TI. Enviar currículo para:
ana.rh@mazatarraf.com.br
com código TI

MAZA TARRAF

JOTA CONTABILIDADE
CONTRATA

Assistente Contabil com experiência. Cv para:
contabil@contabilidadejota.com.br

LABORATÓRIO
Agrícola e Veterinário Contrata Supervisor(a) de vendas
com experiência em telemarketing. Oferemos fixo+ comissões. Enviar curriculo p/:
laboratorio.contrata2021@gmail.com

Programador(a) ADVPL
(Protheus). Enviar currículo
para: ana.rh@mazatarraf.com.br com código TI

MECÂNICO(A)
c/experiência em linha leve
diesel e Alinhador(a) c/experiência em suspensão. Entrar
em contato 699709-6154

METALURGICA
CAMREY:

Ajudante Metalúrgica Enviar
currículo para recrutamento@camrey.com.br

LAVANDERIA
Contrata Passadeira(o) e Lavadeira(o) com Experiência
na função. lavateriaredentora.rp@gmail.com

LIDER AÇOUGUE,
responsável pela organização do setor, orientar a equipe, bem como treinar e
acompanhar. Desejável: Vivência no setor de açogue
varejista.
humaneasy.rh@gmail.com

METALURGICA
CAMREY:

Contrata: Operador(a) Torno CNC e Operador(a) Dobra CNC. Enviar currículo
para: recrutamento@camrey.com.br

METALURGICA
CAMREY:

Soldador(a) MIG com experiência comprovada em carteira. Enviar currículo para
recrutamento@camrey.com.br

MAZA TARRAF

Contrata Assistente de
Controladoria. Enviar currículo para: ana.rh@mazatarraf.com.br com código IG

MAZA TARRAF

Contrata Comprador(a). Enviar currículo para:
ana.rh@mazatarraf.com.br
com código COMPRAS

METALÚRGICA
CONTRATA:

Montador(a)/ Pintor(a) industrial/Soldador(a) com experiência em estrutura metálica, diferencial experiência com ponte rolante.
Favor citar nome da vaga no
assunto:
mcontratarp@gmail.com

