
 

OPORTUNIDADE 01 (Inserida no site em 01-07-2021) 

 

SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

CNPJ: 05.062.477/0001-15 

I.E.: 9.025.805.140 

Endereço: R. Dario Borges de Lis - 1080 Conjunto CDI 

CEP: 85063-480 

Município: Guarapuava – PR 

 

SITE: https://www.vulcanequipamentos.com.br/ 
 

Produto a ser representado: linha completa de floresta e jardinagem, com mais de 30 tipos de 

máquinas, sendo elas, APARADORES DE GRAMA, GERADOR A DIESEL E A GASOLINA, 

LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, MÁQUINA INVERSORA DE SOLTA, MOTOBOMBA Á 

GASOLINA, MOTOCULTIVADOR, MOTOR ESTACIONÁRIO, MOTOSSERRA, 

PERFURADOR DE SOLO, PODADOR DE CERCA VIVA, PULVERIZADOR MANUAL, 

PULVERIZADOR MOTORIZADO, ROÇADEIRA (MULTIFUNCIONAL/COSTAL), 

SOPRADOR (MANUAL E COSTAL). Além de mais de 5,000 tipos de peças de reposição para 

as máquinas citadas acima e, também para STIHL e HUSQVARNA.  
  

Perfil do REPRESENTANTE: atualmente a empresa está em constante crescimento, 

ampliando sua linha em mais de 50% da atual, o perfil ideal de representante o qual buscamos, 

deve se encaixar em sempre querer crescer mais, querendo aprender para que suas vendas 

tenham grandes resultados e além de grandes resultados, lucrativos. Proatividade é o fator 

essencial para um bom desenvolvimento da atuação, visto a grande quantidade de itens que terá 

em carteira. Ter disponibilidade há viagens e visitas para prospecção de clientes.  
 

Especificação: preferência para pessoa jurídica.  
 

Área de atuação dentro do estado de Rio grande do norte  : no momento solicitamos representações  

em todo o estado  
 

Referência comercial da empresa: Vulcan Trent. 

 

Tempo que a empresa atua no mercado: empresa atua a mais de 18 anos no mercado de 

floresta a jardinagem, fornecendo sempre produtos de qualidade ao consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vulcanequipamentos.com.br/


 

 

 

OPORTUNIDADE 02 (Inserida no site em 01-07-2021) 

 

ANÚNCIO VAGA DE REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO 

BARTOFIL DISTRIBUIDORA 

 

A Bartofil Distribuidora é uma empresa atacadista/distribuidora com quase 75 anos 

no mercado e está buscando Representantes Comerciais Autônomos para atuar na região do 

estado do Rio Grande do Norte.  

 

Conta com um 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. 

 

Os principais requisitos são: 

- Preferencialmente, possuir experiência em vendas no ramo atacadista 

generalista; 

- Possuir registro do CORE (Físico ou Jurídico); 

- Conhecer bem a região de atuação; 

- Possuir e saber manusear equipamento, smartphone ou tablet, com o sistema 

Android. 

 

Faça o seu cadastro em: https://www.bartofil.com.br/site/trabalhe-
conosco/representante 
 

 

 

 

 

https://www.bartofil.com.br/site/trabalhe-conosco/representante
https://www.bartofil.com.br/site/trabalhe-conosco/representante


OPORTUNIDADE 03 (Inserida no site em 04-08-2021) 

 

CONTRATAÇÃO: REPRESENTANTE COMERCIAL A UNIFORT é uma 

empresa com mais de 34 anos de mercado, atuante no território nacional no 

segmento de distribuição de produtos para linha automotiva, linha pesada, linha 

de motos,  indústria, e casa e construção com produtos da mais alta tecnologia e 

qualidade.  

Estamos com uma EXCELENTE OPORTUNIDADE PARA VOCÊ NOS 

REPRESENTAR em todo o Brasil.  

REQUISITOS Experiência com vendas externa ou interna segmento (autos, moto e 

pesada); Ter empresa de representação e registro no CORE ativo/regularizado (ou 

estar em processo de finalização do registro); Veículo próprio; Celular ou Tablet. 

O QUE VOCÊ ENCONTRARÁ Comissão diferenciada; Campanhas de estímulos 

atrativas; Mix de produtos variados; Suporte de vendas. 

Caso tenha interesse entre em contato conosco: rhvendas@unifort.com - (31) 2191-

5500 | Ramal 5901 - (31)9.9363-5519 WhatsApp 

Conheça um pouco mais da nossa empresa no site: http://www.unifort.com.br  

Queremos formar uma grande parceria! 

 

OPORTUNIDADE 04 (Inserida no site em 04-08-2021) 

 

VAGA PARA REPRESENTANTE COMERCIAL PERFIL DO REPRESENTANTE: - Disponibilidade de 
tempo - Desejo de desenvolver o trabalho no ramo de embalagem plásticas, flexíveis e 
bobinas. Empresa: PILOTO PLASTICOS EIRELE CNPJ: 10.324.602/0001-58 Endereço: RUA AÇAI, 
N° 163 QD94 LT. 108, SANTA GENOVEVA, CEP: 74672-300 - GOIÂNIA - GO Telefone: (62) 4009-
1000 ou (62) 9 9203-0759 Site: WWW.pilotoplasticos.com.br Site: 
https://www.pilotoplasticos.com.br/ A empresa PILOTO PLÁSTICOS EIRELI, encontre-se 
localizada em Goiânia-GO, a empresa está no mercado desde 1983, atuando na fabricação de 
embalagens plásticas: flexíveis, filmes lisos e impresso e bobinas para alimentos. Estamos em 
busca de representantes autônomos para esta região. Interessados devem encaminhar 
currículo para: * joecio@pilotoplasticos.com.br * rafael@pilotoplasticos.com.br 
Atenciosamente, Moisés Leandro.  

 

 

 

 

 

http://www.pilotoplasticos.com.br/
https://www.pilotoplasticos.com.br/
mailto:joecio@pilotoplasticos.com.br
mailto:rafael@pilotoplasticos.com.br


OPORTUNIDADE 05 (Inserida no site em 04-08-2021) 

 

Empresa: Sensare Homewear 
Anúncio: Representante Comercial 
Região de atendimento: Todo o estado 
Requisitos: Cnpj/Core/Emissão de nota 
Produto: Pijamas 
Segmento: Vestuário 

Nome: João Vitor P. de Souza 
E-mail: comercial@sensare.ind.br 

--  

OPORTUNIDADE 06 (Inserida no site em 04-08-2021) 

 

Domus contrata: 

Estamos à procura de representantes para revenda de produtos de decoração, de preferencia 

que já tenha carteira de clientes formada e atuem na área decoração, home center e materiais 

de construção. 

Somos uma empresa consolidada no mercado a 11 anos e queremos formar parcerias de 

sucesso em todo Brasil. Comissionamento de 7% na liquidez do boleto. 

Vendas por aplicativo online instalado no próprio celular do representante, sistema prático e 

fácil. 

Gentileza entrar em contato com número abaixo: 

(41) 99709-6260 falar com Maristela 

Maristela Medeiros 

Administrativo - F: (41) 99709-6260 

Email: escritorio@zetibolsas.com.br 

 

 

mailto:comercial@sensare.ind.br
mailto:escritorio@zetibolsas.com.br


OPORTUNIDADE 07 (Inserida no site em 04-08-2021) 

 

Empresa: MCJ Comércio de Cosméticos 

Nome Contato: Luana Freire 

Fone: 61 98418-4688 

Atividade: Produtos Pessoais 

Região: RN 

Email: vendas2@grupomcj.com.br 

Site:  https: www.grupomcj.com.br 

  

Oferta: Cosméticos 

 

O Grupo MCJ Cosméticos oferece oportunidade de negócio diretamente com a fábrica 

para Representantes Comerciais no Estado de Goiás, que atuam no segmento de 

cosméticos, para comercializar duas marcas de cosméticos capilares - home care e 

profissional. Oferecemos treinamento técnico, apoio de marketing, suporte de 

atendimento e ótimo comissionamento. 

 

 

 

mailto:vendas2@grupomcj.com.br
http://www.grupomcj.com.br/

