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Estágio de Processos e Logística |
Gocase

Encerramento
09/03/2021

Tipo de vaga
Estágio

Salary
R$ 1.000,00 + benefícios

Ficou interessado nessa vaga? Leia o QRCode ou acesse 

https://www.bettha.com/vagas/1731

Já imaginou trabalhar em uma start-up nacional fornecendo acessórios personalizados? Além de muito mais produtos?

 

A Gocase está com a vaga de estágio de Processos e Logística em aberto! A área de logística é responsável pelo
acompanhando de toda a parte de expedição dos nossos pedidos B2C e B2B, assim como o acompanhamento desses
pedidos na saída da fábrica toda a parte de SLA de transportadora, custos, logística de compras e entradas no almoxarifado
passam pela análise da logística

DESCRIÇÃO DA VAGA - PRINCIPAIS ATIVIDADESDESCRIÇÃO DA VAGA - PRINCIPAIS ATIVIDADES

� Estudantes de ensino superior cursando cursos de Administração, Engenharias ou cursos relacionados;

� Quem possui Excel entre intermediário e avançado;

� Quem tem disponibilidade de pelo menos 1 ano para estagiar;

� Quem tem disponibilidade para trabalhar 30h/semanais ou 6h diárias em horário flexível;

VAI CURTIR QUEMVAI CURTIR QUEM
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- Eliminar atividades que não geram valor para o cliente, otimizando processos;

- Identificar todos os processos ao longo da cadeia de processos;

- Auxiliar para que o processo seja fluído;

- Auxiliar na busca da perfeição através da eliminação constante de desperdícios;

- Auxiliar na atualização de planilhas de controle e envio de relatórios, gestão de indicadores e demais atividades da área;

- Auxiliar na elaboração do plano de produção, levando em conta fatores como: estoque, carteiras de pedidos e campanhas de
venda;

- Auxiliar na implementação de projetos Lean, com foco em logística;

FAZ PARTEFAZ PARTE

- Plano odontológico;

- Vale transporte ou a passagem de ônibus para cidades vizinhas;

- Autonomia;

- Ambiente colaborativo e descontraído

- Possibilidade de efetivação;

POR QUE VALE A PENAPOR QUE VALE A PENA
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