CONECTANDO AMBIENTES, DISPOSITIVOS E PESSOAS.

A Sensorweb é uma empresa de tecnologia que atua com sensores para área de
saúde, monitorando através da internet informações como temperatura e umidade
para garantir a segurança de medicamentos, vacinas, sangue, pesquisas, entre outros
materiais importantes na área de saúde.
Convidamos pessoas com iniciativa, vontade de aprender, e de crescer junto com a
empresa, a trabalhar na nossa área de Produção e Operações.

VAGA DE ESTÁGIO EM ALMOXARIFADO/LOGÍSTICA
Atividades
- Receber, conferir e armazenar produtos e materiais no almoxarifado.
- Fazer lançamento da movimentação de entradas e saídas no controle do estoque,
- Solicitar compra dos materiais necessários para reposição, conforme política e
procedimentos estabelecidos para cada item, e de acordo com as características de
cada material.
- Separar produtos e materiais a serem expedidos (clientes/fornecedores/pedido
interno), realizar inspeção, e despachar via correios ou transportadora.
- Organizar almoxarifado para facilitar a movimentação dos itens armazenados e a
armazenar.
- Preservar o estoque limpo e organizado.
- Auxiliar no processo de logística.

Requisitos
- Formado no Nível Médio;
- Estudante de Nível Técnico nas Áreas de Logística, PCP, Almoxarifado,
Administração ou áreas correlatas.

Perfil Desejado
- Boa comunicação e organização;
- Proativo e bom raciocínio lógico;
- Gostar do trabalho em equipe visando melhoria contínua.
- Conhecimentos em pacote Office (excel, word);

Diferenciais (conhecimentos desejáveis)
- Conhecimento básico de processo de logística;
- Inglês básico ou intermediário;
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INFORMAÇÕES PARA CONTRATAÇÃO
Tipo de Contratação
Estágio 30 horas semanais

Remuneração e Benefícios
Bolsa do Estágio: R$ 1.125,00
Benefícios: VT + VR (R$ 15/dia)
Oportunidade de crescimento conforme conhecimentos adquiridos e evolução do
desempenho técnico na empresa
Ambiente de trabalho agradável, e com aprendizado contínuo
Equipe de altíssimo nível técnico e ótimo relacionamento pessoal.

Horário de Trabalho e Local
Horário Comercial de Segunda à Sexta
Preferencialmente das 08:00h às 15:00h (com 1 hora de almoço)
Ou a ajustar conforme disponibilidade e horários de aulas
Trindade – Florianópolis – SC

Se interessou? Envie seu currículo para:
producao@sensorweb.com.br
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