
De: VDI-Brasil <news@vdibrasil.com>  
Enviada em: segunda-feira, 6 de maio de 2019 19:04 
Para: engenharia <engenharia@mackenzie.br> 
Assunto: Oportunidade: A VDI-Brasil busca um(a) Assistente de Projetos 
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A VDI-Brasil busca um(a) Assistente de Projetos para o apoio da 

execução de atividades da associação no âmbito de transformação digital 

e inovação inclusiva. O(A) candidato(a) ideal deve ter excelente capacidade 

de comunicação, pois se tornará contato operacional de referência para 

instituições parceiras dos projetos e agregará valor ao facilitar os fluxos de 

informação e trabalho. É importante que tenha um perfil proativo e interesse 
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nos temas: engenharia, tecnologia e inovação com o propósito de se 

familiarizar com novos assuntos discutidos pelos especialistas. 

 

Atividades: 

 

 Atendimento e relacionamento contínuo com empresas e 

universidades associadas; 

 Apoio administrativo nas atividades e comunicações da Diretoria; 

 Interlocução, briefing e acompanhamento de entregas de 

fornecedores; 

 Organização de reuniões dos clusters: agenda dos chairs, envio de 

convites, follow-up, entre outras atividades; 

 Apoio administrativo na execução de projetos, eventos e webinars 

da associação; 

 Gestão de atualizações no site, mídias sociais e CRM. 

 

Pré-requisitos: 

 

 Cursando a partir do 6º semestre ou formado nos cursos de 

Engenharia, Comunicação, Administração ou áreas relacionadas; 

 Interesse em temas de engenharia, tecnologia e inovação no 

âmbito da transformação digital e inovação inclusiva; 

 Boa compreensão de leitura em inglês, conhecimento em alemão 

será um diferencial; 

 Bons conhecimentos do Pacote Office (Outlook, Excel, Word, 

PowerPoint); 

 Disponibilidade para trabalho presencial no escritório da VDI-Brasil 

(Cidade Universitária) de segunda a sexta entre 8 e 17 horas. 

 



 

Benefícios: 

 

 Networking com executivos de empresas alemãs e universidades 

em diversos departamentos como: Comunicação, Marketing, 

Imprensa, Engenharia, RH, entre outros; 

 Convênio de saúde e odontológico; 

 Vale-refeição; 

 Vale-transporte. 

 

Contato: 

 

Enviar currículo para o e-mail thais.ripalda@vdibrasil.com.br e colocar 

como assunto no e-mail “Vaga de Assistente – VDI”. 

   

 

Enviado por VDI-Brasil 
Av. Prof. Almeida Prado, 532 – Campus IPT – Prédio 36 – 2º andar 05508-901 – Cidade Universitária – São Paulo 

– Brasil 
Se deseja não receber mais mensagens como esta, descadastre-se.  
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