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Os selecionados atuarão como Gerentes de Negócios nas unidades Consórcio e
Corretora de Seguros da empresa; inscrição pode ser feita pelo site até dia 19 de maio
Buscando atrair e capacitar profissionais em início de carreira para
assumir cargos de gerentes de negócios em diversas oportunidades
espalhadas pelo país, a Rodobens desenvolveu o programa Jovens de
Negócios, que abrirá as inscrições da primeira turma no dia 28 de abril.
Os interessados podem se candidatar preenchendo formulário no site até o
dia 19 de maio.
Com duração de sete meses, o programa é composto por treinamentos
online e presenciais realizadas em São José do Rio Preto/SP, sede da
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de negócios da empresa, e disseminar a cultura organizacional.

Treinamentos
Os treinamentos geram conhecimento sobre as áreas administrativas da organização e pretendem desenvolver habilidades
comerciais e de gerenciamento de projetos, além de estimular a criatividade e a inovação.
Ao concluírem o programa, os participantes que tiverem bom desempenho irão atuar como Gerentes de Negócios na Rodobens
Consórcio ou Corretora de Seguros, em cidade a ser definida no término do programa.
“Estamos sempre em busca de talentos que anseiam por desafios e desenvolvimento profissional. Entendemos que possibilitar o
crescimento individual de nossos colaboradores nos ajuda a melhorar o resultado do negócio, e este programa tem muito a ver com
esta troca, explica Anderson Silva, diretor de Desenvolvimento Organizacional da Rodobens.

Processo seletivo e prérequisitos
Além de terem os currículos analisados, os candidatos ao Jovens de Negócios da Rodobens serão avaliados em testes online sobre
conhecimentos em Português, Inglês e Matemática, passarão por uma avaliação de personalidade e dinâmicas e entrevistas
presenciais.
Para se candidatar, é necessário ser recémformado, ter até 28 anos de idade e perfil comercial. Também é preciso ter
disponibilidade para viajar e mudar de endereço.
Fonte: Assessoria de Imprensa
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