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FIRMENICH    - ESTÁGIO PARA SALES EXCELENCE/BI 
A WORLD OF OPPORTUNITIES 
 
Firmenich é uma empresa familiar Suíça que está em operação no Mercado há mais de 120 anos e é a maior empresa familiar 

privada no segmento. Nós criamos aromas e fragrâncias para as mais desejadas marcas do mundo, satisfazendo bilhões de 

consumidores todos os dias. Com um programa ambicioso de desenvolvimento de pessoas, buscamos inspirar felicidade e bem-

estar para nossos funcionários. Dirigidos pela nossa paixão pelo gosto e pelo cheiro, colocamos nossa criatividade e inovação para 

trabalhar todos os dias para encantar os sentidos. 

     

 

                             

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ESTÁGIO – SALES EXCELLENCE/BI 

A Firmenich está com oportunidade imediata para Estagiário para a área de Sales Excellence para 

nossa unidade localizada em Cotia - SP 

 

PORQUE TRABALHAR NA FIRMENICH? 

• Na Firmenich investimos no crescimento dos nossos líderes. Nós criamos um ambiente 
de aprendizado contínuo e inspirador, focado na capacidade de crescimento da 
organização para atingir nosso legado.  

• Nos mobilizamos nossos talentos para assegurar que nossos times, regiões e unidades 
de negócios, tenham as pessoas certas, nos papéis certos, no lugar certo e no momento 
certo. 

• Nosso programa de estágio, tem duração de dois anos e prove um importante 
complemento educacional através de um plano de desenvolvimento estruturado, que a 
empresa oferece e que permite ao estagiário a integração das atividades acadêmicas com 
o aprendizado vivenciado nas atividades cotidianas da Empresa.  

• Durante o programa você vai descobrir e se sentir inspirados com o nosso business de 
Aromas e Fragrâncias.  

 

Estamos buscando jovens com: 

• Inspiração e desejo de desenvolver carreira na área de Sales Excellence/BI; 

• Que saibam trabalhar em equipe; 

• Tenham capacidade analítica e de concentração apuradas; 

• Que sejam atentos aos detalhes. 
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Envie seu curriculum para: mperfetto@apirh.com.br 
 

DISCOVER MORE ABOUT US: Visit the career section of website and discover our employee testimonials www.firmenich.com 

 

 

 

Principais responsabilidades 

• Apurar e analisar os indicadores de vendas e inteligência de marketing; 

• Monitorar os portais disponível para o mercado, fazendo análises estatísticas e 
fornecendo insights para área de vendas; 

• Participar da elaboração do material de treinamento de novas ferramentas implantadas 
na área; 

• Participar e conduzir pesquisas de mercado e de campo para análise do mercado de 
fragrância. 

Requisitos Básicos 

• Formação: Cursando no máximo o penúltimo ano dos cursos de Engenharia de 
Produção, Física, Estatística, Matemática, Administração de Empresas ou Ciências 
da Computação 

• Idiomas: Inglês Fluente; 

• Disponibilidade para cumprir as 6 horas de estágio na Firmenich em horário comercial 
(entre 8h00 -17h00) 

 


