
Candidate-se para uma de nossas 5 vagas de
estágio e venha atuar em uma empresa Sueca,
mundialmente conhecida pela inovação em
seus produtos, interação e comprometimento
com seus clientes, colaboradores e demais
steakholders, além da Produtividade
Sustentável.
As oportunidades estão abertas para a
companhia de produto, que atua no
desenvolvimento e montagem de
compressores estacionários e portáteis,
geradores de energia elétrica e torres de
iluminação.

Para se candidatar a uma dessas vagas, você
precisa estar cursando Engenharia Elétrica,
Mecânica, Mecatrônica, Materiais, ou áreas
relacionadas, possuir inglês intermediário (no
mínimo), ter bons conhecimentos do Office, ter
disponibilidade para estagiar 6 horas diárias e
estar em busca de aprendizado contínuo, ser
comunicativo(a), ter bom relacionamento
interpessoal e pró-atividade.
A Atlas Copco oferece bolsa de estudo acima
da média de mercado, participação nos lucros,
seguro saúde e odontológico, restaurante no
local, vale transporte ou estacionamento.

ESTAGIÁRIO(A) ENGENHARIA

Venha fazer parte desse time! Cadastre seu currículo no aplicativo Job Conexxion da Atlas 
Copco e/ou encaminhe seu currículo para larissa.caetano@external.atlascopco.com.

A Atlas Copco é um grupo industrial, líder nas áreas de compressores, equipamentos
para construção, ferramentas elétricas e sistemas de montagem. O Grupo oferece
soluções sustentáveis para o aumento da produtividade de nossos clientes, através de
produtos e serviços inovadores. Fundada em 1873, é sediada em Estocolmo, na Suécia
e tem um alcance global que abrange mais de 180 países, possibilitando aos
colaboradores um intercâmbio de informações e experiências enriquecedor.
Nossos valores ‘Comprometimento, Inovação e Interação’ conduzem as nossas relações
de maneira duradoura e guiamos o negócio com base no ‘Compromisso com a
Produtividade Sustentável’.

VOCÊ BUSCA DESAFIO E A OPORTUNIDADE PARA 
DESENVOLVER-SE PROFISSIONALMENTE? 
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