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Magazine Luiza prorroga
inscrição para 30 vagas de
trainee em SP

Concursos e Emprego

É preciso ter formatura entre dezembro de 2007 e de 2010.
Candidatos devem ter nível intermediário de inglês.

29
imprimir

Do G1, em São Paulo

A rede varejista Magazine Luiza prorrogou as inscrições para cerca de 30 vagas de trainees
nas áreas de compras, e-commerce, financeiro, inteligência de mercado, logística,
marketing, orçamento, gestão de pessoas, TI e vendas para as cidades de São Paulo,
Franca e Louveira (SP).

SET
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Prefeitura de Brodowski (SP) abre
54 vagas
11:54

CNJ retira exigência de nível
superior para oficial de Justiça
11:21

Edital para 3,6 mil
vagas na Brigada
Militar do RS sai na
próxima...

Confira lista de programas de trainee e estágio
Os candidatos devem ter concluído o curso superior entre dezembro de 2007 e dezembro
de 2010 nas áreas de administração de empresas, ciências contábeis, comunicação social,
economia, marketing, informática, engenharia, tecnologia da informação, publicidade e
propaganda, psicologia e pedagogia. É desejável que o candidato tenha nível intermediário
de inglês, conhecimentos de informática e disponibilidade para viagens e mudança de
cidade.
O processo seletivo é composto pelas etapas de inscrição e testes online, dinâmica de
grupo, painel de negócios e entrevista com gestores.

11:09

Taxa de desemprego recua para
11,9% em agosto, diz Dieese
10:12

Ericsson abre

PUBLICIDADE

O programa inicia em janeiro de 2011 e tem duração de até dois anos.
As inscrições devem ser feitas até 2 de outubro pelo site www.magazineluiza.com.br
ou também no portal www.vagas.com.br, utilizando o código da vaga v284384.

Links Patrocinados

Emprego De Trainee
Veja As Vagas de Trainee Para 2010. Centenas de Vagas Para Trainee.
www.Catho.com.br/Trainee

Vagas de Emprego
Mais de 180.000 novas vagas. Seu próximo emprego está aqui.

globoshopping

www.manager.com.br

Classificados 100% Grátis
Novo site de anúncios classificados 100% grátis - Anuncie já!
www.olx.com.br
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