
OPORTUNIDADE 01 (Inserida no site em 10-06-2021) 

 

EMPRESA ALLCHEM INDUSTRIALIZA PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO, REFORMA, LIMPEZA E 

CONSERVAÇÃO. 

BUSCAMOS POR REPRESENTANTES COMERCIAIS PARA O SEGMENTO DE ATUAÇÃO: MATERIAL 

DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO, FERRAGISTAS, LOJA DE TINTAS, SUPERMERCADOS, 

QUE POSSUEM CNPJ ATIVO EM REPRESENTAÇÃO.   Contato: CAMILA MOURÃO    

Email: APOIO2@ALLCHEM.COM.BR   Celular: (53) 991755916   Endereço: R.Engenheiro 

Metalúrgico Carlo    Numero: 5160   Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL ZONA PORTUÁRIA   Cidade: 

RIO GRANDE   Estado: Rio Grande do Sul   WebSite: https://www.allchem.com.br/ 

 

OPORTUNIDADE 02 (Inserida no site em 10-06-2021) 

 

Empresa: Florida Tecnologia 

Produto: Equipamentos tecnologicos para a agricultura 

Aréa de Atuação: Todo estado do RN 

Contato: Patrick 

Telefone: (41)98720-1653 

E-mail de contato: recrutamento@floridatecnologia.com.br 

Data da Oferta: Junho/2021 

 

OPORTUNIDADE 03 (Inserida no site em 10-06-2021) 

Temos vagas para representantes comerciais com o seguinte perfil: 

• registro no core 
• empresa constituída 
• veículo,computador e celular 
• carteira de clientes e atuação junto a lojas de tintas(tinteiros), madeireiras, 

construtoras,home centers,atacadistas e distribuidores de tintas e materiais de 
construção e varejo de materiais de construção. 

• Os currículos devem ser encaminhados aos cuidados de José Guerra pelo e-
mail: berenicejose22@hotmail.com 

• Obrigado  
• att 
• José Guerra 
• Gestor Brasil Vendas e Marketing 
• Aton 7 Indústria de Vernizes 

 

https://www.allchem.com.br/
mailto:recrutamento@floridatecnologia.com.br
mailto:berenicejose22@hotmail.com


OPORTUNIDADE 04 (Inserida no site em 10-06-2021) 

 

Assunto: Estamos buscando representantes em todos os Estados 

Nossa empresa 

A Família Facilite, atua desde o ano de 2012 no mercado brasileiro, sempre mantendo o 

padrão de qualidade de todos seus produtos e reinventando diariamente um novo modo de 

trabalhar para seus consumidores. 

Em sua área de atuação, aliada com seus profissionais treinados e capacitados, proporcionam 

o aprimoramento constante na criação de novas soluções. 

Isso faz com que a Família Facilite se consolide no mercado como sendo uma empresa séria, 

compenetrada na satisfação de seus clientes e criando um ambiente inovador e confiável. 

MISSÃO: Fabricar e oferecer soluções em higiene e limpeza, que satisfaçam nossos 

consumidores de maneira eficiente e inovadora em parceria com fornecedores, clientes e 

colaboradores, gerando rentabilidade e qualidade de vida a todos. 

VALORES: Responsabilidade, Equilíbrio, Compromisso, Inovação, Integridade, Segurança, 

Humildade, Honestidade, Respeito, Confiança, Foco, Comprometimento e Sustentabilidade. 

 

INDUSTRIA DE COSMÉTICOS VALE PETRO EIRELI 

CNPJ: 16.974.554/0001-20 

RUA MARIA SOLDEIRA LOURENÇON, N 444 

SANTA JÚLIA  CEP 13295-000 

FONE: (11) 4591-1617 CEL: (11) 9 1015-1119 

NOME DO CONTATO: ELISANDRA DAL MORA 

ATIVIDADE : HIGIENE E  LIMPEZA EM TODO  

http://alcoolfacilite.com.br/ 

OPORTUNIDADE 05 (Inserida no site em 10-06-2021) 

Somos uma empresa no ramo logístico e portuário e gostaríamos de anunciar a oportunidade 

de representante comercial no estado de Pernambuco. 

Segue abaixo os dados cadastrais da empresa:  

Razão Social: Port Machinery Enterprise Asset Management LTDA 

CNPJ: 38.011.090/0001-99 

Inscrição Estadual: 11.914.322 

Endereço: R GILMA DOS SANTOS DUARTE - 191 - Sala: 134 - CEP: 24942-290 - CHACARAS DE 

INOHAN 

Site: www.portmachinery.com.br 

Informações sobre a vaga: 

A Port Machinery é uma empresa do setor portuário e logístico com expertise no segmento de 

fornecimento de peças e soluções de engenharia no setor portuário e logístico e offshore. 

Procuramos representante comercial para atuar em setores de varejo, logístico e portuários 

para atuar na região de Santos oferecendo fornecimento de peças e suprimentos em 

empilhadeiras de pequeno, médio e grande porte, guindastes portuários utilizados em 

terminais portuários e soluções tecnológicas desenvolvidas no setor. 

http://alcoolfacilite.com.br/
http://www.portmachinery.com.br/


OPORTUNIDADE 06 (Inserida no site em 10-06-2021) 

 

 

 

 

 

 



OPORTUNIDADE 07 (Inserida no site em 10-06-2021) 

 

 

 

 

OPORTUNIDADE 08 (Inserida no site em 01-07-2021) 

 

Vaga: Representante Comercial 

Cidade: Natal/ Rio Grande do Norte 

Empresa: GVB Indústria e Comércio 

Produtos: Gôndolas de Aço , Acessórios Gôndolas de Aço , Porta Etiquetas para Gôndolas e 

Moveis de Aço 



Pré Requisitos: Registro no CORE / Empresa de Representação / Gostar de Pessoas / Paixão por 

Bater Metas e Pró-Atividade ( Ter Carteira de Clientes no Segmentos de Varejo de Alimentos e 

Remédios é um Diferencial ) 

Remuneração : Comissão de 10% Sobre as Vendas / Bônus por Atingimento de Metas / 

Premiações aos Top 03 Performes do Ano 

Interessados enviar o CV para diretoria@gvb.ind.br. 

 

OPORTUNIDADE 09 (Inserida no site em 01-07-2021) 

 

SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

CNPJ: 05.062.477/0001-15 

I.E.: 9.025.805.140 

Endereço: R. Dario Borges de Lis - 1080 Conjunto CDI 

CEP: 85063-480 

Município: Guarapuava – PR 

 

SITE: https://www.vulcanequipamentos.com.br/ 
 

Produto a ser representado: linha completa de floresta e jardinagem, com mais de 30 tipos de 

máquinas, sendo elas, APARADORES DE GRAMA, GERADOR A DIESEL E A GASOLINA, 

LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, MÁQUINA INVERSORA DE SOLTA, MOTOBOMBA Á 

GASOLINA, MOTOCULTIVADOR, MOTOR ESTACIONÁRIO, MOTOSSERRA, 

PERFURADOR DE SOLO, PODADOR DE CERCA VIVA, PULVERIZADOR MANUAL, 

PULVERIZADOR MOTORIZADO, ROÇADEIRA (MULTIFUNCIONAL/COSTAL), 

SOPRADOR (MANUAL E COSTAL). Além de mais de 5,000 tipos de peças de reposição para 

as máquinas citadas acima e, também para STIHL e HUSQVARNA.  
  

Perfil do REPRESENTANTE: atualmente a empresa está em constante crescimento, 

ampliando sua linha em mais de 50% da atual, o perfil ideal de representante o qual buscamos, 

deve se encaixar em sempre querer crescer mais, querendo aprender para que suas vendas 

tenham grandes resultados e além de grandes resultados, lucrativos. Proatividade é o fator 

essencial para um bom desenvolvimento da atuação, visto a grande quantidade de itens que terá 

em carteira. Ter disponibilidade há viagens e visitas para prospecção de clientes.  
 

Especificação: preferência para pessoa jurídica.  
 

Área de atuação dentro do estado de Rio grande do norte  : no momento solicitamos representações  

em todo o estado  
 

Referência comercial da empresa: Vulcan Trent. 

 

Tempo que a empresa atua no mercado: empresa atua a mais de 18 anos no mercado de 

floresta a jardinagem, fornecendo sempre produtos de qualidade ao consumidor. 

 

 

mailto:diretoria@gvb.ind.br
https://www.vulcanequipamentos.com.br/


OPORTUNIDADE 10 (Inserida no site em 01-07-2021) 

 

ANÚNCIO VAGA DE REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO 

BARTOFIL DISTRIBUIDORA 

 

A Bartofil Distribuidora é uma empresa atacadista/distribuidora com quase 75 anos 

no mercado e está buscando Representantes Comerciais Autônomos para atuar na região do 

estado do Rio Grande do Norte.  

 

Conta com um 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. 

 

Os principais requisitos são: 

- Preferencialmente, possuir experiência em vendas no ramo atacadista 

generalista; 

- Possuir registro do CORE (Físico ou Jurídico); 

- Conhecer bem a região de atuação; 

- Possuir e saber manusear equipamento, smartphone ou tablet, com o sistema 

Android. 

 

Faça o seu cadastro em: https://www.bartofil.com.br/site/trabalhe-
conosco/representante 
 

 

 

 

https://www.bartofil.com.br/site/trabalhe-conosco/representante
https://www.bartofil.com.br/site/trabalhe-conosco/representante

