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Bunge abre inscrições para programa de trainee 2014

São 27 vagas distribuídas em diversos estados. 

O salário é de R$ 4.800,00.

Do G1, em São Paulo
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CONFIRA A LISTA COMPLETA DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO E TRAINEE

A Bunge Brasil, empresa de agronegócio e alimentos, abriu as inscrições para seu Programa de Jovens Talentos - Trainee 2014. São 27 vagas distribuídas
em diversos estados. O salário é de R$ 4.800,00.

São pré-requisitos para a inscrição estar cursando o último semestre da graduação, ou até dois anos de formação nos cursos de engenharia (agronômica,
agrícola, mecânica, civil, elétrica, química, de produção, de materiais, de controle e automação ou de alimentos), comércio exterior, administração de
empresas, economia, contabilidade, ciências contábeis, marketing, comunicação social. Também é necessário ter mobilidade para residir em qualquer lugar
do Brasil e conhecimento do idioma inglês (para algumas vagas a fluência é fundamental). Identificação com a cultura e os valores da empresa são
requisitos importantes.

Os interessados podem se inscrever até 31 de outubro pelo site  www.bunge.com.br/jovenstalentos. Entre os benefícios oferecidos estão assistência
médica e odontológica, refeição, transporte e participação nos lucros.

O processo seletivo tem cinco etapas com atividades que simulam situações reais do dia a dia de trabalho. A primeira é a inscrição, seguida da fase online,
quando serão avaliados nível de inglês e raciocínio lógico aplicado à resolução de problemas comuns na rotina de uma empresa. Os selecionados seguirão
para a etapa presencial onde participarão de um “laboratório de competências”. O processo seletivo é encerrado com a participação em painéis e
entrevista individual com os líderes das áreas. Os trainees selecionados ingressarão no programa em fevereiro de 2014.

Com duração de 18 meses, o programa é composto por trilhas de desenvolvimento voltadas aos aspectos técnico e comportamental, que contam, entre
outras ações, com encontros periódicos entre os trainees para integração e troca de experiências. Cada trainee será acompanhado nas ações do dia a dia
pelo gestor e também contará com um mentor, que o auxiliará a traçar e direcionar sua carreira durante todo o programa.

Criado em 2011, o índice de retenção do Programa de Jovens Talentos - Trainee da Bunge é de 82%.
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