
Na thyssenkrupp temos mais de 155.000 colaboradores em cerca de 80 países e venda anual de €43 billion. Nós somos focados na engenharia
automotiva, logística, tecnologia, produção de aço, fabricação de elevadores e muito mais.  Trabalhamos em grandes e pequenas empresas em
todo mundo – mas sempre trabalhamos juntos. Mais de 200 anos de experiência na indústria e tecnologia de ponta. Nós temos a oportunidde certa
para você, que despertará seu o interesse em colocar suas habilidades à prova. 

Estágio em Engenharia/Vendas & Marketing  

Suas Atividades

Suporte (backoffice) nas atividades de Key Account 

Manager:

• Contato com os clientes (Montadoras Nacionais e 

Internacionais)

• Participação/suporte em reuniões de gestão de projetos 

(intenso contato com todas as áreas da empresa)

• Suporte na gestão das documentações de APQP do Projeto

• Suporte na elaboração da estratégia comercial para cada 

cliente/projeto

• Suporte na gestão de pedidos de protótipos e peças de 

VDA por cliente/projeto (intenso contato com a Engenharia 

de Produto / Desenvolvimento de Projetos)

• Suporte nas reuniões com o Global Sales Team 

(envolvendo todas as Unidades do grupo – Alemanha / 

China / México / Japão)

• Suporte em viagens a clientes no Brasil

• Suporte na elaboração de propostas técnicas/comerciai

Suporte nas atividades de Marketing:

• Elaboração de fechamento do Faturamento Mensal da 

Companhia

• Participação ativa no Grupo de Forecast do Sindipeça

• Suporte nas análises de estudo de mercado (Market share / 

• Suporte na elaboração do Plano de Vendas (Forecast / 

Budget / MTP’s)

O que nós oferecemos a você:

• Bolsa auxílio compativel com o mercado de empresa Multinacional
• Vale Transporte
• Cesta Básica ou Ticket Alimentação
• Convênio Médico
• e Oportunidade de crescimento e desenvolvimento.

A thyssenkrupp Springs & Stabilizer, localizada em São Paulo, está com oportunidade de estágio para a área de Engenharia/Vendas & Marketing.
As inscrições estão abertas até o dia 11 de janeiro de 2019

Os interessados, encaminhar currículo para o endereço de e-mail com o título „Estágio em Vendas“. 

Email: tkspringscomunicacao@thyssenkrupp.com

thyssenkrupp Springs & Stabilizers, São Paulo 

Nós valorizamos a diversidade e todas as pessoas são bem vindas, independentemente do sexo, nacionalidade, origem étnica e social, religião e crença, 
deficiência, idade, orientação e identidade sexual. 

Perfil:

• Engenharia Produção / Mecânica 4º / 5º ano 

preferencialmente;

• Estudantes do período noturno;

• Idioma: Inglês (Escrita/leitura/conversa)

• Conhecimento em Excel e Power Point Avançados


