
OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO
A FTL Hospitality é uma administradora de hotéis que trabalha dando apoio a investidores e incorporadores com uma gestão
profissionalizada ao longo de todo ciclo do projeto, desde a prospecção de novos negócios e o seu planejamento, com pesquisas
mercadológicas, estudo de viabilidade econômica e avaliações, com expertise em todas as etapas da construção civil, acompanhando
também a estruturação legal e tributária, a gestão do patrimônio vinculado à sua carteira imobiliária e participando ativamente na operação
do negócio hoteleiro.

Estagiário de Estatística e Modelagem
O candidato deve possuir habilidades extraordinárias em matemática e aptidão
para modelagem em excel. Possibilidade de contratação com carteira assinada. Se
você ganhou algum prêmio de matemática, gosta do mercado financeiro e do
setor de investimentos, venha trabalhar conosco. 

Cursos: Estatística, Contabilidade e Administração

Estagiário de Finanças e Contabilidade
O candidato irá apoiar o administrativo financeiro junto à contabilidade. Terá
contato direto como contador terceirizado e irá trabalhar com as contas a pagar e a
receber do Hotel, emitindo NFs, conferindo os recebimentos e organizando os
pagamentos. 

Cursos: Contabilidade

Estagiário de E-Commerce e Comunicação
O candidato trabalhará diretamente no trabalho de divulgação da marca na rede. É
importante que tenha conhecimentos em Adobe e/ou Photoshop. Iremos
trabalhar com uma agenda de publicação das peças. O candidato também poderá
trabalhar nas apresentações em PDF da empresa, em conjunto com o Diretor
Geral. 

Cursos: Comunicação, Marketing e Publicidade

Estagiário de Turismo e Hotelaria
O candidato irá trabalhar com Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) mapeando
novas oportunidades e analisando o mercado hoteleiro – Oferta e Demanda 

Cursos: Economia e Turismo

Interessados, favor enviar currículo para:
talles.faria@fratele.com.br

Local de
trabalho:

Av. Rondon
Pacheco, 635

Remuneração:

R$ 711,82

Trabalho pela
semana:

Segunda a Sexta

Carga 

horária:

6 horas por dia

Turnos
disponíveis:

Manhã e tarde

Horário de
trabalho:

Flexível entre
08:30 - 18:30 com
30 minutos de
almoço




