
 
ESTÁGIO NA ÁREA ORDER HANDLING – VOITH TURBO 
 
Data limite para candidatura: 09/03/2018 
 
Curso: Administração e/ou Engenharia Produção  
 
ANO: 3º  ano – Formação dez/19 
 
Horário do estágio: de segunda a sexta  
 
Bolsa Auxílio: a partir de R$ 16,46 por hora  
 
Benefícios: ônibus fretado/vale transporte, seguro de vida, convênio médico e odontológico e 
refeição no local. 
 
Requisitos necessários: Inglês Avançado, Habilidade de comunicação devido a contato com clientes, 
Leitura, Interpretação de Desenho técnico em ferramenta CAD ou experiência com faturamento (SAP), 
comercial e/ou administrativa será tratado como diferencial. 

 
Atividades propostas:  
 

• Análise de estoque 
• Solicitação para área de suprimentos para compra de peças 
• Registro de Ordens de produção 
• Programação de montagens 
• Follow-up de entregas 
• Adequação de tributos e configurações no Navision 
• Solicitação de embalagens 
• Solicitação de faturamento 
• Follow-up de coleta 
• Suporte a contas a receber 
• Participação em abertura e definição de ações para RNCFs 
• Melhoria de processos 

 
Local do estágio: Rua Friedrich von Voith, 825  Bairro Jaraguá São Paulo 
 
Horário de trabalho: Das 10hs às 17hs 
 
Interessados enviar CV para estagio.brasil@voith.com 
 
Empresa: www.voith.com.br 
A Voith é um grupo tecnológico que atua em todo o mundo. Com um amplo portfólio de equipamentos, 
produtos e prestação de serviços industriais, a Voith atende a cinco mercados 
essenciais: energia, petróleo e gás, papel, matérias-primas e ainda transporte e automotivo. 
A holding do grupo é a Voith GmbH, com sede em Heidenheim/Brenz (Alemanha). A Voith GmbH 
pertence 100% à família que dá nome à empresa. Os órgãos consultivo e fiscal são o Conselho dos 
Societários e o Conselho Fiscal. Este último é também a instância que controla a 
diretoria executiva. 
Os negócios operativos estão reunidos em quatro divisões do grupo: Voith Hydro, Voith digital solutions, 
Voith Paper e Voith Turbo. Os negócios das subsidiárias das divisões do grupo são dirigidos sempre por 
uma sociedade independente, juridicamente responsável. 
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