
Vaga: Estágio Administrativo 

Descrição: 

Quer nos ajudar a construir um novo conceito inovador de copos e embalagens 100% 

ecológicas feitas de mandioca? 

Buscamos pessoas que queiram ser verdadeiras percursoras em desenvolver uma nova 

tecnologia de embalagens de baixo impacto ambiental. Que queiram fazer a diferença em um 

ambiente de crescimento rápido, cheio de desafios e oportunidades para se criar novas 

soluções. 

O que você vai fazer: 

 Responsável por realizar todo o processo de pedidos prestando suporte à área 

comercial e fazendo interface com a produção;  

 Alimentar planilhas de controles e solucionar eventuais problemas nas entregas; 

 Solicitar, cotar e acompanhar o frete e a entrega dos pedidos fazendo follow-up com 

os envolvidos; 

 Atendimento em geral, recebimento e envio de mercadoria em conjunto com a 

produção; 

 Em compras fará pesquisas de fornecedores e custos; receber e organizar cotações, 

acompanhar a entrega e alimentar planilha para as análises mensais; 

 Confecções de relatórios solicitados pela gerência;  

O que você precisa: 

 Cursando 2° ou 3° ano da faculdade em Administração de Empresas, Economia ou 

similares; 

 Experiencia com Industria e administrativo é um diferencial; 

 Alto grau de energia e motivação pró ativa, resiliência e com vontade de aprender 

buscando novos desafios; 

 Boa comunicação, atenção aos detalhes e organização;  

 Conhecimento em Pacote Office, especialmente Excel; 

 Estar disposto a traçar uma verdadeira guerra contra os copos de plásticos. 

Local de trabalho: 

Diadema – São Paulo  

A empresa: 

Uma Startup provedora de uma pioneira e inovadora tecnologia proprietária para fabricação de 

copos e embalagens 100% biodegradáveis e compostáveis de fécula de mandioca, matéria-

prima brasileira de fonte renovável.  

Após quase 15 anos de pesquisa e desenvolvimento, nós desenvolvemos uma verdadeira 
solução ambiental entregue em forma de embalagem, o que nos faz uma das empresas mais 
inovadoras brasileiras e nossas embalagens uma das mais ecológicas do mundo.  
 
Fomos reconhecidos por diversos prêmios importantes:  

 

 Prêmio Finep De Inovação 2013 – Primeiro Lugar Nacional  
 CNI - Prêmio nacional de Inovação 2014 – Segundo Lugar Nacional  
 ApexBrasil 2014 - Empresa Finalista  



 Empresa B Certificada 
 Ellen MacArthur Foundation - CE100 
 The Winner 2018 
 Exposição Inovanças no Museu do Amanhã 

 Endeavor – programa scale-up de aceleração 
 

 

aline@cbpak.com.br 
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