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Atendente / Assistente Comercial De Vendas ‐ (Vv)
Sp ‐ Luz ‐ Sé ‐ Santa Ifigênia ‐ Brás em São Paulo ‐ SP
R$ 3.000,00 a R$ 9.000,00 (Bruto mensal). Período Integral. Autônomo

Sobre Empresa com nome confidencial
‐ Promoção de vendas . Empresa do setor Corretagem (Imóveis, Seguros, Títulos e
Valores), localizada em Santo André ‐ SP, de porte Micro empresa (até 19
funcionários)

Salário
l

R$ 3.000,00 a R$ 9.000,00 (Bruto mensal)
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l
l
l
l
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l
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l
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l

l
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Área e especialização profissional: Administração ‐ Administração Geral
Nível hierárquico: Assistente
Número de vagas: 10
Local de trabalho: São Paulo, SP
Regime de contratação de tipo Autônomo
Jornada Período Integral
Somos a maior empresa do país no nosso ramo.
Estamos com prioridade de contratação na Grande São Paulo, pois é onde se
encontra o maior crescimento do país no nosso setor.
Início imediato.
Mais de 50 cursos e treinamentos oferecidos pela empresa a partir do dia da
integração.
Diferente política de trabalho (valorizamos nossos colaboradores, acreditamos que
quem trabalha feliz produz mais).
Horários flexíveis.
Plano de carreira.
Comissões de até 15 mil.
Eventos corporativos.
Não importa onde fará a entrevista, irá trabalhar perto da sua casa.
Estamos buscando profissionais para trabalhar com marketing, publicidade,
administração, pós venda, entre outros dependendo apenas de suas habilidades.
Não precisa ter experiencia pois temos treinamento COMPLETO e contínuo, assim
que começar a trabalhar em nossa empresa.
Trabalhamos com meritocracia, onde TODOS tem chances de crescer e são
reconhecidos por seus trabalhos.
Todas as dúvidas serão tiradas na entrevista.
Venha conhecer nossa empresa e mudar seu futuro.
Se foi selecionado para a entrevista já passou pela nossa primeira fase de seleção.
Não perca a data marcada para a segunda e ultima fase de seleção.

Exigências
l

Escolaridade Mínima: Ensino Médio (2º Grau)

Denunciar Vaga

Título da vaga Atendente / Assistente
Comercial De Vendas ‐ (Vv) Sp ‐ Luz ‐ Sé ‐
Santa Ifigênia ‐ Brás
Empresa
Empresa com nome confidencial
Jornada Período Integral
Tipo de contrato Autônomo
Salário R$ 3.000,00 a R$ 9.000,00 (Bruto
mensal)
Localidade São Paulo, SP

