Lacta procura 8.500 Animadores de Páscoa
Com 41 produtos em seu portfólio, marca contrata temporários em regiões estratégicas
para reforçar time de vendas.
São Paulo, 27 de janeiro de 2016 – Com o objetivo de trazer de volta o encanto da Páscoa, a
Lacta, marca da Mondelēz Brasil, pioneira na produção de ovos de chocolate há 75 anos, aposta
em uma linha completa com 41 produtos para este ano E, para ajudar os consumidores na
escolha dos ovos no ponto de venda, contratará cerca de 8.500 temporários de fevereiro a março
de 2016, em praças estratégicas de todo o Brasil.
Das quase 10.000 vagas totais que a empresa abriu devido às demandas de Páscoa (mais de
1.000 já foram contratados para o trabalho nas linhas de produção de ovos), 8.500 posições são
destinadas à função de Animador de Páscoa - responsáveis por atender todas as necessidades
dos consumidores no ponto de venda, de modo a proporcionar uma experiência de compra
única. Além de representar a Lacta no contato com o consumidor, os Animadores também são
responsáveis por manter a parreira de ovos organizada.
O período de trabalho desses profissionais é de fevereiro até o domingo de Páscoa, e os
candidatos devem ter ensino médio completo, no mínimo 18 anos, boa capacidade de
abordagem e de comunicação, pro atividade e perseverança. Experiência em atividades de
merchandising é considerada um diferencial.
Historicamente, 13% das vagas para Promotor da Mondelēz Brasil foram preenchidas por
Animador de Páscoa.

Confira o numero de vagas por região e e-mail para inscrição:
Paraná – cerca de 750 vagas
Contato: pascoa2016@agenciaproeventos.com.br
Rio Grande do Sul – cerca de 685 vagas
Contato: diegomarchi@admpromo.com.br
Santa Catarina – cerca de 370 vagas
Contato: maria@focopromo.com.br

São Paulo – cerca de 3.290 vagas
Região

E-MAIL

SP Interior - SOROCABA + REGIÃO

por@terra.com.br

SP Interior - CAMPINAS + REGIÃO

c.oliveira@spotpromo.com.br

SP Interior - LIMEIRA + REGIÃO
SP Interior - RIBEIRÃO PRETO + REGIÃO
SP Interior – S. JOSÉ DO RIO PRETO +
REGIÃO
SP Interior - BAURU + REGIÃO
SP Interior – PRESID. PRUDENTE + REGIÃO
SP Interior - VALE DO PARAÍBA
SP Interior - LITORAL SUL
SP Capital

jair@agenciarecursoshumanos.com.br
rosegarciavieira@terra.com.br
claudia@promocell.com.br
ivetebauru@uol.com.br
doloresmf@stetnet.com.br
mariafernanda@finck.com.br
janapromo@uol.com.br
pascoa2016@spotpromo.com.br
marcia@taolivemkt.com
edneia.silva@randstad.com.br

Minas Gerais – cerca de 610 vagas
Contato: rh@grupoprestarh.com.br
Rio de Janeiro – cerca de 750 vagas
Contato: pascoarj2016@taolivemkt.com
Espírito Santo – cerca de 65 vagas
Contato: angelica@selloutpromocoes.com.br
Distrito Federal – cerca de 235 vagas
Contato: fabiana.dias@empreza.com.br
Goiás – cerca de 190 vagas
Contato: jakelyne.rasmussem@empreza.com.br
Mato Grosso do Sul – cerca de 95 vagas
Contato: fabiana.dias@empreza.com.br
Mato Grosso – cerca de 100 vagas
Contato: fabiana.dias@empreza.com.br
Ceará – cerca de 180 vagas
Contato: keila.bezerra@rhpromo.com.br
Maranhão – cerca de 90 vagas
Contato: keila.bezerra@rhpromo.com.br
Piauí – cerca de 35 vagas
Contato: keila.bezerra@rhpromo.com.br
Tocantins – cerca de 10 vagas
Contato: selecao@psiquevp.com.br
Pará – cerca de 85 vagas
Contato: ulisses@plenu.com.br e rose@plenu.com.br e rose@plenu.com.br

Amazonas – cerca de 60 vagas
Contato: manausimpacto@gmail.com
Rondônia – cerca de 15 vagas
Contato: keila.nascimento@rhesultados.com.br
Bahia – cerca de 290 vagas
Contato: samiradpromo2@gmail.com
Alagoas – cerca de 75 vagas
Contato: samiradpromo2@gmail.com
Sergipe – cerca de 80 vagas
Contato: samiradpromo2@gmail.com
Pernambuco – cerca de 305 vagas
Contato: juliana@infinitopromo.com.br e camilla.pinto@infinitopromo.com.br
Paraíba – cerca de 90 vagas
Contato: atendimento3@fluirpromo.com.br
Rio Grande do Norte – cerca de 90 vagas
Contato: luiza@clpromotion.com.br

Sobre a Mondelēz International – A Mondelēz International é uma das maiores empresas de snacks no
mundo, com receita anual de aproximadamente U$S 34 bilhões em 2014. Por criar deliciosos momentos
de alegria em mais de 165 países, a Mondelēz International é líder mundial em chocolates, biscoitos,
balas e bebidas em pó. No Brasil, possui fábricas, nos Estados de São Paulo, Paraná e Pernambuco e
emprega cerca de 13 mil pessoas. A empresa tem em seu portfólio marcas valiosas, como Trident,
Chiclets e Halls, os chocolates Lacta, Bis e Sonho de Valsa, os biscoitos Club Social, Oreo e Trakinas, os
refrescos em pó Tang, Clight e Fresh, as sobremesas e o fermento em pó Royal e o cream cheese
Philadelphia. Visite www.mondelezinternational.com/br

Informações para a imprensa:
Kassia Caricol – kassia.caricol@tmkrs.co
Marcelli Romanos– marcelli.romanos@tmkrs.co
Tel.: + 55 11 3061-3243 | +55 11 97438-4564

