
Oportunidade 1 

 

 
 

 
 Linus Estratégia em RH é uma consultoria com foco em recrutamento, 

seleção especializada e soluções em Recursos Humanos com foco nos 

mercados: Químico, Cosmético e Farmacêutico.  

Estamos trabalhando em uma posição de Representante Comercial PJ para 

uma Indústria do segmento de Aço Inox.  

 

DESCRIÇÃO  

Responsável pela representação da empresa no Nordeste;  

Aumento da penetração da empresa no mercado;  

Prospecção de novos negócios;  

Apresentação técnica;  

Realização de vistas;  

Negociação.  

 

REQUISITOS  

Graduação em Química, Engenharia Química, Engenharia de Materiais, 

Administração ou em áreas correlatas;  

Experiência com venda de AÇO INOX;  

Habilidade em mapeamento de mercado e abertura de novos clientes;  

Registro no CORE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oportunidade 2 

 

 

 

Oportunidade de Negócios     

   

Razão Social CNPJ / CPF   

Comércio e indústria de suco de laranja LTDA 29.647.135/0001-25 

  

Endereço     

Av. Governador Tarcísio de Vasconcelos Maia 3640 

 

Bairro Cidade   

Candelária natal 

  

E-mail Telefone 

maniasuconatal@gmail.com (84)33430379 

  

  UF 

Procura-se RN 

Pessoa Física    

Data de Publicação   

19/04/2018   

    

Descrição   

Procuramos representante para o estado do Rio Grande do Norte para a introdução de uma linha/marca de sucos 

naturais feito da fruta, onde será entregue diariamente em carros térmicos em hotéis, padarias, pizzarias, 

restaurantes, pousadas e colégios. Imprescindível ter carro próprio e conhecimento em redes de hotelarias e etc. 

  

Obs: produtos de fácil aceitação no mercado. 

Estamos inaugurando nossa terceira filial. 

  

Necessitamos de representante comercial –  Requisito Necessário: 

Imprescindível Certidão de Registro e Quitação expedida pelo CORE-RN 

datada do ano 2018. 

mailto:maniasuconatal@gmail.com


 

 

Oportunidade 3 

       

  A INFOCWB é uma empresa Paranaense, responsável pela importação de alimentos, vinhos e 

tecnologia. Estamos no mercado há mais de 14 anos, trabalhando com produtos de qualidade 

e grande aceitação no mercado.  

Procuramos: Pessoa Jurídica, para representantes comerciais para atuar no mercado 

do Estado do Rio Grande do Norte, vendendo vinhos e alimentos. É necessário Certidão de 

Registro e Quitação expedida pelo CORE-RN datada do ano 2018. 

Os interessados deverão encaminhar por e-mail o currículo contendo todas as 

informações da equipe.  

 

Site: www.cwbbooze.com.br 

 

 

Oportunidade 4 

 

Somos uma empresa fabricante de telhas e caixas d'água em fibra de vidro, possuímos 
uma vasta gama de perfis e volumes. Trabalhamos também com estações e tratamento de 
água e esgoto assim como tanques industriais.  

Atuar com representação comercial, atendimento aos clientes e prospecção. 
Procuramos representante para atuar com representação comercial, atendimento aos 

clientes e prospecção, com os seguintes requisitos:  
 

• Experiência em representação comercial junto a casas de construção e 
construtoras. 

• Certidão de Registro e Quitação expedida pelo CORE-RN datada do ano 2018. 

 

 

http://www.cwbbooze.com.br/

