OPORTUNIDADES PARA MARÇO
OPORTUNIDADE 1
A Guadalajara Indústria de roupas S/A. A Ônix Jeans Procura Representante comercial
para Natal e o estado do Rio Grande do Norte, no seguimento de confecções jeans. O
representante deve ter experiência em vendas de confecções em geral, possuir ( CNPJ e
CORE). Deverá atuar em sua Região de forma autônoma, regime de contrato de
representação. Receberá comissão de 10% sendo 5% no faturamento e 5% na liquidez.
Para o conhecimento da marca poderá acessar o site:www.onixjeans.com.br
Contato: (86) 99981-9823

OPORTUNIDADE 2
Empresa: SABOR BELGA LTDA
Anúncio: A Sabor Belga é uma indústria localizada em Camboriú que fabrique os
famosos waffles belgas, linha seco e SEM LACTOSE.
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!
Nós somos a procura de uma empresa de representação com uma carteira existente para
o estado Rio Grande do Norte.
O foco de trabalha seria os mercados de distribuição, redes de supermercados e
atacados.
Região de Atendimento: Distrito Rio Grande do Norte.
Requisitos: Registrado no CORE-RN.
Produtos: Linha de waffles belgas sem lactose.
Segmento: Alimentos.
Contato: Marc Temmerman
Nome: Marc Temmermn
E-mail: m.temmerman@saborbelga.com.br
Telefone: (47) 3264-3254
Site: http://www.saborbelga.com.br

OPORTUNIDADE 3
A MULTILIT está no mercado há 26 anos, é uma das maiores fabricantes de materiais
para construção civil no país.
Buscamos sempre inovações em termos de produtos e processos, o que torna o nosso
leque de materiais muito abrangente. Estamos à procura de pessoal competente e
motivado, que trabalhe com materiais distintos aos da MULTILIT mas que sejam de
construção, para que as pastas entrem em consenso e não colidam. Interessados, entrar
em contato através do telefone ou enviar currículo com suas informações pessoais,
CORE, ALVARÁ E CONTA JURÍDICA, além das pastas/produtos que já representa.
Daremos retorno a todos os candidatos através de e-mail ou telefone.
41-2169-2815
41-99732-0373

OPORTUNIDADE 4
A DIGITRON INDÚSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS E COMPONENTES
ELETRÔNICOS LTDA de CNPJ 92.280.296/0001-60 com sede em Porto Alegre - Rio
Grande do Sul com sede na Av. João de Oliveira Remião, 3075 - CEP 91550-000.
Em busca de expandir seus negócios venho oferecer vaga de representante comercial
para o estado do Rio Grande Do Norte. O representante tem que ter firma registrada ou
CORE e atuar nos segmentos de ferragem, lojas de materiais elétricos, lojas de materiais
de
construção
e
supermercados.
Enviar currículo para digitronindustria@bol.com.br
Contato: (51) 3319 20 31 - Claudemir

OPORTUNIDADE 5
Prezados:
Somos uma empresa (HIOLDING) com 26 anos de atuação. Estamos selecionando
currículos de representantes para atuação em todo o Brasil de várias linhas de produtos.
Mrs. Judite Silva gerente de representações no Brasil.
E-Mail: btcgrouprepresentacoes@gmail.com
Contato: (81) 98962 4974
Skype: btcgrouprepresentacoes

