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Somos uma empresa em crescente expansão, localizados na cidade de Tietê, interior 
de SP, atuando no ramo de equipamentos de proteção equestres (cloches, caneleiras, 
mantas, cabrestos, skid boot, protetores de viagem, etc). 

Descrição das atividades: Expandir, promover e vender os produtos de fabricação da 
Speed Horse. Garantir a expansão de vendas em sua região, acompanhar como está a 
aceitação do produto no mercado e realizar divulgação dos produtos.  

Requisitos: 
- O profissional deverá ter veículo próprio; 
- Experiência em vendas externas; 
- Boa comunicação; 
- Focado em resultados e alinhado as estratégias da empresa; 
 
A empresa oferece: 
- Comissão sobre vendas e ajuda de custo mediante cumprimento de meta 
estabelecida.  

Renata Guiero 
Speed Horse Ind. Com. e Repres. Ltda. 

Av. Augusto Assis Cruz. 645 –Jd. Bonanza 

CEP: 18530-000 – Tietê / SP 

E mail: renatadesenv@speedhorse.com.br 
WhatsApp: (15) 99685-3026 

Telefone: (15) 3282-7300 
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Seja um representante das Marcas Saint-Gobain e ofereça o melhor para seu 

cliente! 

Referência no mercado da Construção Civil, a Saint-Gobain Produtos Para 

Construção está ampliando sua equipe Comercial do Varejo. Venha fazer parte 

de um time campeão e não perca essa grande oportunidade! Vagas para todo 

o Brasil. 

Faça já a sua inscrição: https://cloud.saintgobainconstrucao.com.br/captacao-

representantes 

 

 
Juliana Silva 

Analista de ADM Vendas Jr. 

 

SAINT-GOBAIN PRODUTOS PARA CONSTRUÇÃO 
Via de acesso João de Góes, 2127 • Jandira-SP • Brasil 

Cel: +55 11 99876-7343 
E-mail: juliana.silva@saint-gobain.com  

www.saint-gobain.com.br 

 

https://cloud.saintgobainconstrucao.com.br/captacao-representantes
https://cloud.saintgobainconstrucao.com.br/captacao-representantes
mailto:juliana.silva@saint-gobain.com
http://www.saint-gobain.com.br/
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ÓTIMA oportunidade de Representação  

Segmento moda INFANTIL e ADULTO, consolidada e com carteira de clientes. 

Você quer GANHAR 100% da comissão no faturamento? 

Quer participar de uma empresa com política comercial EXTREMAMENTE agressiva? 

As marcas DUDUKA & DDK, Decoy e Cobertura estão te esperando! 

 

A cobertura do estado do RN pode SER sua, com EXCLUSIVIDADE. 

Me chama, que quero te conhecer. 

47 3221-2357 (WhatsApp) 

 

Atenciosamente,  
Jaqueline Wozniak  
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Empresa: 2W ENERGIA 

Site: www.2wenergia.com.br 

Contato: Tanagra Melo 

Email: tanagra.melo@2wenergia.com.br 

Celular: (61) 986120409 

Tipo de Representante registrado no Core: PF ou PJ 

Departamento: COMERCIAL 

Atividade: DERIVADOS DO PETRÓLEO / ENERGIA RENOVÁVEL 

Requisitos do Representante: Oportunidade para Representantes Comerciais na Área de Energia. A 2W 

comercializa energia para clientes de alto consumo, no mercado livre de energia. O Representante não 

necessita ter conhecimento aprofundado para atuar no negócio, apenas identificar a oportunidade e 

agendar uma visita, ele será remunerado pelo levantamento dessa visita e posteriormente pelo possível 

fechamento. Comissões atrativas, suporte local, não demanda tempo nem dedicação exclusiva ao 

negócio. Interessados manter contato para dúvidas e orientações.  

 

 

 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.2wenergia.com.br%2F&data=05%7C01%7Ctanagra.melo%402wenergia.com.br%7C6048f7833bfc419f1c4508dacc883fbe%7Caa2d4cf6640c460a901eb1e09ac84bcc%7C1%7C0%7C638047182825891927%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dply9FS36qo4bOPCgVyWHBSv8Mw4ZXkRFWiZa3xYKEw%3D&reserved=0
mailto:tanagra.melo@2wenergia.com.br
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BARTOFIL DISTRIBUIDORA 

 

A Bartofil Distribuidora é uma empresa atacadista/distribuidora com mais de 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 15 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; 

- 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/representante-comercial-autonomo ou 

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

 

Gabriela Sollar Pereira 

RH DE VENDAS 

31 3819-3586 

 

 
 

 

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

