
OPORTUNIDADES PARA AGOSTO 

 

 

OPORTUNIDADE 1 

 
Grupo Tambasa MAIOR ATACADO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO PAÍS, atuamos com 
PAPELARIA, PRODUTOS AGROVETERINARIOS, contamos com quase 30 mil itens em linha. 
Contrata REPRESENTANTE no estado do Rio Grande Norte, PARA A CIDADE DE NATAL, 
CURRAIS NOVOS E MOSSORÓ. É necessário ter experiência com representação de qualquer 
segmento, ESTAR REGISTRADO NO CORE-RN COMO PESSOA FÍSICA ou PESSOA JURÍDICA, 
possuir carro ou moto.  

Interessados entrar em contato pelos números (83) 98600-1123(WhatsApp) Roberto ou enviar 
currículo para o e-mail: robertofnpb@gmail.com 

 

 

 

OPORTUNIDADE 2 

 

“Você está em busca de uma oportunidade na área de relacionamento com o cliente? 
É empreendedor e adora desafio?  
 
Que tal atuar como Representante Comercial no Rio Grande do Norte com a marca Habana e 
Disney.  
 

Ficou interessado? Vem falar comigo no Whats (47) 9 9223 1124 
E envie seu currículo para meu e-mail: oportunidade.representante@cativa.com.br 

É importante ter CORE atualizado, CNPJ e carro próprio.  
Se você tem experiência no segmento de MODA é um ótimo diferencial.  
 
Aguardo você!” 
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OPORTUNIDADE 3 

 

Empresa: SOTECH PAGAMENTOS ELETRÔNICOS 

Anúncio: 

SOTECH, empresa com mais de 10 anos no mercado, especialista em soluções de meios de 
pagamentos eletrônicos, busca representantes comerciais autônomos, que tenham carteira 
de clientes já estabelecida no mercado e realizem a prospecção no público alvo com 
abordagens e negociações presenciais e efetivas. Apresentar e indicar solução adequada ao 
perfil do cliente, será imprescindível. Preparar propostas de valores e reportar negociações à 

Sotech. Manter a boa imagem da Sotech e de suas Soluções no mercado em que atua. 
Seguir as normas e procedimentos do programa de parceria comercial Sotech. Responsável 
pelas vendas das soluções de pagamento eletrônicos da Sotech em sua área de atuação. 

Possuir registro no CORE será imprescindível. Experiência no cargo. Vivência na área de 
automação comercial, sistemas ERPs e adquirentes (redes de cartões), será um diferencial. 

Ser resiliente, proativo, que goste de desafios e que saiba trabalhar com responsabilidade e 
autonomia, completam o perfil que buscamos. 

Comissões atrativas e ganhos substanciais. 

Enviar CV para consultoria@sotech.com.br e agendaremos uma reunião. 

 

Região de Atendimento: RIO GRANDE DO NORTE 

Requisitos: Registrado no CORE-RN. 

Produtos: SISTEMAS DE PAGAMENTOS COM  CARTÕES DE CRÉDITO 

Segmento: MEIOS DE PAGAMENTOS ELETRÔNICOS 

Nome: RENATA REIS 

E-mail: consultoria@sotech.com.br 

Telefone: 71 3041-3333 / 71 98106-8150 

Site: WWW.SOTECH.COM.BR 
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