OPORTUNIDADE 01 (Inserida no site em 15-04-2021)

ANÚNCIO VAGA DE REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO
BARTOFIL DISTRIBUIDORA

A Bartofil Distribuidora é uma empresa atacadista com quase 75 anos no mercado e está
buscando Representantes Comerciais Autônomos para atuar na região do estado
do Rio Grande do Norte.
Mix com mais de 11 mil produtos nas categorias: agroveterinária, reforma e construção,
casa e escritório, automotivo, esporte e lazer.
Oferecemos uma das melhores comissões do atacado e diversos prêmios em dinheiro e
produtos.
Requisitos:
- Preferencialmente, possuir experiência em vendas no ramo atacadista generalista;
- Possuir registro do CORE;
- Conhecer bem a região de atuação;
- Possuir e saber manusear equipamento smartphone ou tablet com sistema Android.
Faça o seu cadastro em: www.bartofil.com.br/site/curriculorca

OPORTUNIDADE 02 (Inserida no site em 15-04-2021)

Razão Social: PILOTO PLÁSTICOS EIRELI
CNPJ: 10.324.602/0001-58
Inscr. Estadual: 104412003
Endereço completo:
Rua açaí, Nº163 Quadra:94 Lote:108 Setor Santa Genoveva
Goiânia – Goiás / CEP: 74.672-300

Telefone : (62)4009-1000 / (62)99203-0759(Moisés)
e-mail: comercial@pilotoplasticos.com.br
Site: www.pilotoplasticos.com.br
Responsável para contato : Moisés Leandro
Descrever detalhadamente o produto a ser representado:
Embalagens plásticas flexíveis, lisas e impressas, bobinas, filmes e
sacos.
Perfil do Representante:
Em aberto.
Especificar a necessidade de ser pessoa física ou pessoa
jurídica:
Um e outro.
Área de atuação dentro do estado:
Indústria de
alimentos/Cerealista/Café/Rótulos/Laticínios/Bolachas/Carnes/
Confecção.
Referência comercial da empresa:
Em aberto

OPORTUNIDADE 03 (Inserida no site em 15-04-2021)
Nome da Empresa: Blanic Distribuidora
Faça parte da nossa equipe Blanic!!
Venha fazer parte da nossa equipe sendo representante da nossa importadora e
distribuidora de Vinhos e Azeites.
Trabalhamos com grandes marcas de vinhos Campodelsole, Cantina Clavesana e
Azeites Palermo.
Temos ótimos preços, Vinhos a partir de 58,00 e azeites 13,50 reais.
Somamos um catálogo de 14 vinhos e 3 azeites de 500ml, 2 litros e 5 litros
Estamos contratando para todo Brasil.
- Comissão de 5%
- Exigências: Possuir carteira ativa de clientes.
- Possuir CORE.
CURRÍCULOS SOMENTE POR E-MAIL: rh@blanic.com.br

OPORTUNIDADE 04 (Inserida no site em 15-04-2021)
Olá, nosso futuro representante!
Buscamos RCA e/ou Empresa de Representação, com CORE, para ser responsável pelas vendas
de nossos produtos em região fechada.
Somos uma indústria voltada para produtos 101% naturais!
Temos como missão entregar saúde e qualidade de vida aliando produtos ricos em sabor.
O nosso mix é livre de: Origem Animal, Lactose, Glúten, Soja, Caseína e/ou Alérgenos.
A nossa linha se encaixa muito bem em:
- SUPERMERCADOS
- LOJAS DE PRODUTOS NATURAIS / BODY SHOP
- FARMÁCIAS
- LOJAS DE COSMÉTICOS
- EMPÓRIOS
- FOOD SERVICE
Destaque especial para os nossos óleos extraídos a frio (principalmente o Óleo de Coco), linha
seca com leites vegetais, farinhas, açúcar e também os nossos cafés termogênicos.
Temos algumas vagas em canais/regiões já preenchidas, porém oportunidades por todo o
estado do RN.
Entre em contato e saiba mais detalhes.

Att.
Pedro Fogaça
pedro@santooleo.com.br
(47) 3318-7265
(83) 98111-2700
www.santooleo.com.br

Atenciosamente,

