
Estagiário de Estágiário Operações Comerciais - (18007631)  

Descrição 

 A Syngenta é uma empresa líder do seguimento de agricultura ajudando a melhorar a segurança alimentar 

global, permitindo que milhões de agricultores façam uso dos melhores dos recursos disponíveis. Através 

da ciência, tecnologia de ponta e soluções inovadoras de cultivo, os nossos 28.000 colaboradores em mais 

de 90 países estão trabalhando para transformar a maneira como as culturas são feitas. Estamos 

empenhados em resgatar a terra da degradação, reforçar a biodiversidade e revitalização das 

comunidades rurais. 

Objetivo da posição: 

Suporte a gestão de processos, desenho de processos, controle de despesas/pagamentos, 

relacionamento com força de vendas, marketing, compras e finanças 

Responsabilidades: 

• Suporte ao Processo de Colaboração na alocação de Targets Comerciais para a Força de Vendas, 

planejamento e controle de atividades, assegurar a conclusão com sucesso dos cenários propostos. 

• Preparação da equipe comercial e treinamentos (online e presencial). 

• Contribuir no desenho de especificações técnicas e funcionais em ferramentas de suporte, incluindo 

implementação e testes, 

• Suporte ao processo de contratação de cooperados com o objetivo de evitar possíveis riscos 

trabalhistas no processo. 

• Elaboração de relatório para controle e análise de despesas relacionadas aos Cooperados 

• Elaboração de relatório para controle e análise de despesas do Departamento de Operações 

 Qualificações e Requsitos: 

• Graduação em Engenharia, Matemática, Economia, Contabilidade e Administração e similares 

com formação a partir de Dezembro/2020 ( possibilidade de estágio de 18 meses) 
• Bom relacionamento pessoal (habilidade em se comunicar) 
• Ser orientado a entrega de resultados (saber priorizar atividades) 
• Conhecimento do pacote Microsoft Office (Excel, PowerPoint e Word) 
• Noções de Inglês / Espanhol 
• Experiência anterior em funções administrativas 
• Experiência em áreas de Operações, Comercial ou Marketing 
• Conhecimentos de SAP 
• Para trabalhar em São Paulo 
• Disponibilidade para trabalho em horário comercial 

 

A Syngenta oferece: 

-Bolsa Auxílio (R$ 1.386,00);  Auxílio Transporte, Convênio Médico, Auxílio Alimentação; 

Local de Trabalho: Santo Amaro - São Paulo  

Inscrições até o dia 12/04/2019 pelo link direto: 

https://syngenta.taleo.net/careersection/sta_ext_cs/jobdetail.ftl?job=18007631&lang=pt_BR&sns_id=mailto#.XJU

PqYaiNsg.mailto 

Ou pelo site: http://www.syngentajobs.com/ 


