
 
ESTAGIÁRIO NA ÁREA DE ESTÁGIO NA ÁREA DE INTELIGÊNCIA DE MERCADO 

Data limite para candidatura: 31/10/2018 
 

Curso: Engenharia (mecânica, elétrica ou outras), Ciências Exatas, Administração ou Economia. 
Quantidade de vagas: 1 
Formação: Jul/20 ou Dez/20 
Bolsa Auxílio: a partir de R$ 20,17 por hora 
Benefícios: fretado/vale transporte, seguro de vida, convênio médico e odontológico e 
refeição no local. 
 
Requisitos necessários:  

• Inglês avançado, 
• Espanhol avançado (diferencial) 
• Pacote Office avançado,  
• Boa capacidade analítica, 
• Proatividade,  
• Habilidade de comunicação oral e escrita, 
• Facilidade de relacionamento e trabalho em equipe.  

 
Atividades propostas: 
 

 Estudos do mercado de energia dos países em que a Voith atua, como acompanhamento 
de leilões, mudanças regulatórias, dinâmica da competição, clientes e outras forças de 
mercado. 

 Administração das ferramentas de CRM, acompanhamento da entrada de pedidos e 
rentabilidade dos projetos, elaboração dos planos de vendas e suporte ao plano de carga 
da fábrica. 

 Preparação de estudos e relatórios para a diretoria no Brasil e na Alemanha. Suporte ao 
desenvolvimento de projetos estratégicos. 

 Suporte ao desenvolvimento da estratégia durante a fase de oferta dos projetos. 
 Participação em preparação de modelos de precificação e estudos de nível de preço para 

produtos e projetos específicos; 
 Familiarização com os diversos sistemas de uma usina hidrelétrica; 
 Participação nas atividades gerais internas (ferramentas, processos, melhoria contínua) da 

equipe de Inteligência de Mercado; 
 
Local do estágio: Rua Friedrich von Voith, 825 Parque Nações Unidas (Jaraguá) São Paulo 
 
Interessados enviar CV para estagio.brasil@voith.com  (mencionar no assunto do e-mail para qual 
vaga esta se candidatando) 
 
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. 

Os negócios operativos estão reunidos em quatro divisões do grupo: Voith Hydro, Voith Paper Voith 

Turbo e Digital Ventures. 
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