A Insight Consultoria seleciona os seguintes profissionais

Contratamos: Estagiário Nível Técnico em Administração – Itabira
Ramo da Empresa: Saúde
02 vagas
Requisitos Necessários: Está cursando Técnico em Administração; Disponibilidade para estagiar no horário
da manhã ou da tarde; Ser proativo, comunicativo e ter desejo em aprender.
Horário de Trabalho: 1 vaga: Horário 08:00 às 13:00 de segunda- feira a sábado; 1 vaga: Horário 13:00 às
19:00 de segunda a sexta-feira.
Atribuições do Cargo: Irá estagiar na área administrativa.
Oferecemos: Bolsa estágio de 400,00 + Vale Transporte.

Contratamos: Coordenador Operacional – Urgente – João Monlevade
Ramo da Empresa: Transportes
01 vaga
Requisitos Necessários: Desejável ensino Superior Completo nas áreas de engenharia; Disponibilidade de
trabalhar na cidade de João Monlevade/MG; EXPERIÊNCIA COM EQUIPAMENTOS MÓVEIS EM
SIDERURGIA; COMPETÊNCIAS E HABILIDADES: • Gestão de pessoas; • Liderança; • Comunicação; •
Relacionamento interpessoal; • Foco em resultados.
Horário de Trabalho: Manhã e Tarde
Atribuições do Cargo: Coordenar as operações da unidade, através de acompanhamento em campo,
executando de forma estratégica as ações para cumprimento do escopo contratado, privilegiando o resultado
financeiro, saúde da frota, segurança do trabalho e satisfação dos colaboradores e do cliente.
Realizar gestão de pessoas, orientando, treinando, desenvolvendo, motivando os líderes que estão sobre sua
gestão, afim de garantir a entrega do resultado operacional; Garantir a satisfação do cliente onde presta
serviços, através de visitas em campo, reuniões de performance, se colocando sempre disponível ao diálogo,
visando a manutenção dos pontos de satisfação e executando ações corretivas para desvios de atuação
operacional.
Oferecemos: Salário + Benefícios.

Contratamos: Gerente Geral – Urgente - Itabira
Ramo da Empresa: Hotelaria
01 vaga
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Requisitos Necessários: Desejável Ensino Superior completo ou em Andamento; Experiência de 06 meses
no cargo ou em cargos correlatos; Desejável experiência de 02 anos na Gestão Hoteleira; Conhecimento em
Informática; Desejável Inglês; Habilidades: Comunicação; Foco no cliente; Liderança; Orientação para
resultados; Planejamento e organização; Proatividade; Relacionamento interpessoal; Trabalho em equipe.
Horário de Trabalho: Manhã e Tarde
Atribuições do Cargo: Supervisionar todos os serviços relacionados com a operação da Unidade, dando todo
suporte para os subordinados. Atuar estrategicamente na gestão de pessoas, financeira e administrativa.
Oferecemos: Salário + Benefícios.

Contratamos: Assistente de Compras – Urgente - Itabira
Ramo da Empresa: Comercial
01 vaga
Requisitos Necessários: Desejável formação Superior completo ou em curso na área Administrativa ou afins;
Vivência ou noção no setor de compras no varejo; Experiência na área de vendas; Necessário comunicação
desenvolvida, boa articulação quanto a negociação e persuasão.
Horário de Trabalho: Segunda a Sexta-feira de 08:00 às 18:00 hs. Sábado de 08:00 às 12:00 hs.
Atribuições do Cargo: O responsável ficará responsável por compras de materiais específicos do segmentos,
contato e negociação com fornecedores e vendas.
Oferecemos: Salário R$ 1.700,00 + Vale Transporte + Assistência Médica e Odontológica.

Contratamos: Técnico de Enfermagem – Urgente - Itabira
Ramo da Empresa: Saúde
01 vaga
Requisitos Necessários: Proativo, necessário curso Técnico de Enfermagem ou Técnico em Patologia Clínica
concluído; necessário ter experiência com coleta de sangue.
Técnico/Profissionalizante - Sit.:Concluído
Horário de Trabalho: Segunda a Sexta-feira de 06:30 às 17:00 hs. Sábado de 07:00 às 11:00 hs.
Atribuições do Cargo: O candidato ficará responsável por coleta de sangue e atividades relacionadas.
Oferecemos: Salário + Vale Transporte.
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Contratamos: Analista de Logística – Urgente – Itabira
Ramo da Empresa: Comercial
01 vaga
Requisitos Necessários: Proativo , dinâmico, ensino superior em Administração com ênfase em logística, ou
tecnólogo em Logística com experiência na área.
Horário de Trabalho: Segunda a Sexta - 08:00 às 17:00 Sábados - 08:00 às 12:00.
Atribuições do Cargo: O colaborador ficará responsável por realizar análise de processos, validação e
inventário de estoques.
Oferecemos: Salário R$ 1.824,00 + Vale Transporte + Assistência Médica e odontológica.

Contratamos: Coletor
Ramo da Empresa: Laboratorial
01 vaga
Requisitos Necessários: Será um diferencial ser formada em Técnico de Enfermagem; Imprescindível
experiência em coleta de material biológico; Necessário ter boa comunicação, fácil adaptação, ser proativa e
dinâmica; Ensino médio - Sit.:Concluído
Horário de Trabalho: segunda a sexta - 06:00 hs as 16:00hs Sábados de 07:00hs as 11:00hs
Atribuições do Cargo: O colaborador ficará responsável pela coleta de material para exames laboratoriais.
Oferecemos: R$ 985,87 + Vale Transporte

Contratamos: Serralheiro – Urgente - Itabira
Ramo da Empresa: Comércio
01 vaga
Requisitos Necessários: Experiência de 06 meses na área; Ser proativo, dinâmico e saber trabalhar em equipe;
Experiência com alumínio e montagens de janela de alumínio; Ensino fundamental - Sit.:Concluído
Horário de Trabalho: Segunda a Sexta - 08:00 às 18:00 Sábado - 08:00 às 12:00
Atribuições do Cargo: O colaborador ficará responsável por recortar, modelar e trabalhar barras perfiladas de
materiais ferrosos e não ferrosos para fabricar esquadrias, portas, grades, vitrais e peças similares,
desenvolver produtos e soluções que visam suprir a demanda da empresa.
Oferecemos: R$ 985,87 + Vale Transporte
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Os interessados deverão cadastrar seu currículo no site www.insightconsultoria.com.br
e se candidatar na vaga.

Dúvidas: (31) 3831-1873.
Facebook: Insight Consultoria Empresarial
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