
 

OPORTUNIDADE 01 (Inserida no site em 12-11-2020) 

NOME DA EMPRESA: Vínculo Basic Textil LTDA 

ANÚNCIO: Vaga Representante Comercial 

REGIÃO DE ATENDIMENTO: Diversos 

REQUISITOS: Empresa Vínculo Basic, confecção de moda feminina e masculina, com mais de 20 

anos de mercado. 

Estamos selecionando Representante Comercial com empresa de Representação Comercial (PJ) 

e Carteira de Clientes compatível.  

Entre em contato para mais informações: 

 

 

 

 

 



OPORTUNIDADE 02 (Inserida no site em 12-11-2020) 

Empresa: Red Apple Cosméticos  

CNPJ: 04.389.449/0001-44 

Vaga: Representante Comercial PJ 

Seguimento: Cosméticos 

Contato: Stephany 

E-mail: stephany@redapplebrasil.com.br 

Telefone: 41 – 991042650 

Descrição:  

“Vagas abertas para representantes comerciais em todo estado do Rio Grande do Norte. 

O regime de contratação é PJ e o(a) profissional será responsável por abrir novos pontos de 

venda, expandir o sell-in, manter o relacionamento e conquistar um excelente sell-out. 

Foco nos seguintes segmentos: supermercados, farmácias, lojas de cosméticos e 

distribuidores. 

Requisitos principais: 

Estamos atrás das pessoas ideais, com garra e com vontade de crescer financeira e 

profissionalmente. Uma equipe consolidada será montada, que plante hoje e venha a colher 

grandes resultados conosco ao decorrer do tempo. Red Apple é da nossa família para as 

famílias do Brasil, venha integrar esse time que só cresce. 

 

Red Apple é uma marca consolidada, empresa com mais de 28 anos no mercado.” 

 

 

 

ATENÇÃO: 

- Todas as cotações são válidas dentro do mês vigente. 

- As tabelas de preços podem sofrer alterações sem aviso prévio! 

- A conferência do orçamento (quantidade, código do produto, prazo de pagamento, valores, 

quantidades...) é de suma importância pois após o OK no pedido o cliente se torna responsável pelo seu 

pedido. 

mailto:stephany@redapplebrasil.com.br


OPORTUNIDADE 03 (Inserida no site em 12-11-2020) 

 

Nós somos uma indústria localizada em Balneário Camboriú e fabricamos uma gama de doces 
tipicamente belga, linha seca. Estes produtos tem um enorme sucesso na Europa e Estados 
Unidos, porem recentemente foram introduzidos no mercado brasileiro e tendo grande 
aceitação do público pelo fato de ser um produto novo e diferenciador. O produto até pouco 
era inexistente no mercado brasileiro então sem concorrência! O foco da empresa é: • 
Distribuidores • Redes de supermercados – Atacados Temos clientes com Muffato, Walmart, 
Dia a Dia...  

Procuramos representantes que já atuam na área de grandes redes e distribuição. Para mais 
informação: m.temmerman@saborbelga.com.br ou Whats (47) 99927-7772 Atenciosamente, 
Marc Temmerman. www.saborbelga.com.br Atenciosamente, Marc Temmerman  

 

 

OPORTUNIDADE 04 (Inserida no site em 12-11-2020) 

 

 

Estamos buscando Representantes Comerciais com Empresa de Representação Constituída e 
registro no Core de seu Estado, na pessoa física e jurídica. 

Produto: Biol 2000 – Saneante Biológico (Produto com apelo ecológico); 

Segmento: Varejo em geral, Home centers, lojas de material de construção e ferragens; 

Região: Há vagas em várias regiões do seu estado; 

Contato: Airton Bonacheski 

Fone/Whatsapp 51 9964-1864 

airton@bioplus.ind.br  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:m.temmerman@saborbelga.com.br
http://www.saborbelga.com.br/
mailto:airton@bioplus.ind.br


 

OPORTUNIDADE 05 (Inserida no site em 12-11-2020) 

 

 

 

OPORTUNIDADE 06 (Inserida no site em 03-12-2020) 

 

 

Representada de moda feminina  

Estamos precisando de representantes de moda feminina, além dos limites do RN, 

com carteira de clientes e valores de comissão a combinar. 

Entrar em contato com: Ana Cecília 84 99658-4720 ou Thamara 84 99652-9050 

 



OPORTUNIDADE 07 (Inserida no site em 03-12-2020) 

ANÚNCIO VAGA DE REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO BARTOFIL 

DISTRIBUIDORA A Bartofil Distribuidora é uma empresa atacadista com quase 75 

anos no mercado e está buscando Representantes Comerciais Autônomos para atuar 

na região do estado do Rio Grande do Norte. Mix com mais de 11 mil produtos nas 

categorias: agroveterinária, reforma e construção, casa e escritório, automotivo, 

esporte e lazer. Oferecemos uma das melhores comissões do atacado e diversos 

prêmios em dinheiro e produtos. Requisitos: - Preferencialmente, possuir experiência 

em vendas no ramo atacadista generalista; - Possuir registro do CORE; - Conhecer 

bem a região de atuação; - Possuir e saber manusear equipamento smartphone ou 

tablet com sistema Android. Faça o seu cadastro em: 

www.bartofil.com.br/site/curriculorca 

OPORTUNIDADE 08 (Inserida no site em 03-12-2020) 

A NS Brazil Empresa do Segmento Químico especializada em revestimentos RADS abre 
vagas para Representantes em todo o território nacional. 

Preferencialmente profissionais que possuam carteira ativa de clientes nos segmentos: 
Arquitetura, Construtora, alimentício ou bebidas.  

É necessário ter experiência com construção civil, argamassa ou venda de tintas, venda 
de varejo, Home center, pré Moldados. 

Líder e pioneira neste mercado atua a 25 anos com competência e propriedade.  

Seja um empresário e parceiro e invista nesta marca 

             Interessados Ligar RH-(11) 97690-3429 ou (11) 4066-8040-  Falar com Fernanda Lima 

             Enviar por e-mail, currículo atualizado  

             rh@nsbrazil.com.br 

Atenciosamente 

Fernanda Lima –Recursos Humanos 
 

Phone: +55 11 4066.8040   Ramal 

8061                                                                                                    Mobile: 
55 11 9.7690-3429 

E-mail: rh@nsbrazil.com.br site: www.nsbrazil.com.br 

 

 
 

                     

 
 

 
 
 
 

 

       

Tecnocimento | Pisos Industriais Epóxi, Uretano e MMA | Pisos Decorativos | Anticorrosivos | Condutivos  

Graute Epóxi | Impermeabilizantes | Oleofugantes | Tintas Epóxi, PU e MMA | Vernizes Especiais | Selantes  

Antipichação | Tinta Térmica | Argamassas para Reparos | Endurecedor de Superfície | Desengraxantes | Ceras 

http://www.bartofil.com.br/site/curriculorca
mailto:rh@nsbrazil.com.br
mailto:rh@nsbrazil.com.br
mailto:rh@nsbrazil.com.br
http://www.nsbrazil.com.br/
http://www.nsbrazil.com.br/
http://www.facebook.com/NSBrazilOficial
http://www.linkedin.com/profile/view?id=86946743
http://www.instagram.com/nsbrazilrevestimentos


OPORTUNIDADE 09 (Inserida no site em 03-12-2020) 

MR distribuidora de material de construção, sediada no Estado da Paraíba, com centro de 

distribuição no município do Conde, busca representantes comerciais com experiência em Material 

de construção, contamos com faturamento dentro do Rio Grande do Norte, temos mais de 4 mil 

itens. 

 

Estamos com vagas para Natal e Pau dos Ferros. 

Interessados devem entrar em contato via fone ou whatsapp (83)9 8190-7610, Falar com Antonio 

Roberto. 

Necessário experiência comprovada. 

 
 

 

 


