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Embracon tem mais de 200 vagas abertas em todas as regiões do país

A Embracon - uma das maiores administradoras de

consórcios do Brasil - está com 243 posições abertas

para diversas áreas em todas as regiões do país. Entre

as opções, existem vagas remotas e para Pessoas com

Deficiência (PCD). A empresa é reconhecida pela Great

Place to Work (GPTW) como um dos melhores locais

para trabalhar no país, com diversos reconhecimentos

regionais.

Fundada em 1988 por Guido Savian e Juarez Silva, a

Embracon está presente em 18 estados brasileiros e no

Distrito Federal, com mais de 90 filiais espalhadas por

essas regiões. A companhia possui, atualmente, uma

carteira com mais de 165 mil clientes ativos em todo o

Brasil e mais de 3 mil colaboradores.

Segundo Brenda Donato, Diretora de Recursos

Humanos, as contratações devem sustentar o

crescimento acelerado no mercado de consórcios

"Temos uma preocupação genuína com nossos

funcionários e, por isso, estamos presentes há 13 anos

consecutivos no ranking das Melhores Empresas para

Trabalhar no Brasil pela GPTW, além de ser destaque

em avaliações das áreas de Gestão de Pessoas por

publicações respeitadas, garantindo que nosso

crescimento seja ordenado", elenca.

As vagas são para funções Administrativas (36),

Comerciais (201), Técnicas (3) e Liderança (3).

Vendedor de consórcio é a principal oportunidade, mas

também há cargos abertos para supervisores e

coordenadores.

Já entre os benefícios, além dos obrigatórios em lei

como vale-transporte e vale-refeição, estão a

possibilidade de empréstimo consignado com desconto,

day off no aniversário, PPR (Programa de Participação

nos Resultados), Programas de reconhecimento,

Programa de qualidade de vida, UCE (Universidade

Corporativa Embracon), Bolsa-educação e Programa

"Estamos grávidos".

Confira a descrição das vagas que estão abertas até o

fechamento do processo seletivo.

Administrativas: https://embraconadm.gupy.io/

Comerciais: https://embraconcomercial.gupy.io/

Técnicas: https://embracontecnico.gupy.io/

Liderança/Gestão: https://embraconlideranca.gupy.io/

Sobre a Embracon

Há mais de 30 anos no mercado de consórcios, a

Embracon é uma das maiores e mais conceituadas

empresas especializadas em consórcio de automóveis,

motos, imóveis, veículos pesados e serviços, e já

entregou mais de meio milhão de bens. A filosofia de

trabalho se baseia em conhecer e atender às

necessidades dos clientes que encontram na instituição

solidez, credibilidade, inovação e uma vasta gama de

produtos. Atualmente, a empresa possui mais de 165

mil clientes ativos, mais de 600 parceiros em território

nacional, cerca de 90 filiais no País e 3 mil funcionários.

A Embracon é autorizada e fiscalizada pelo Banco

Central do Brasil e associada à ABAC (Associação

Brasileira das Administradoras de Consórcios).

Assuntos e Palavras-Chave: ABAC - ABAC

http://m.knew.in/n/b0ZrYjdg3_qSwHMdW9RDBkK7k6crSqSo0

