MONDELĒZ INTERNATIONAL ABRE PROGRAMA DE ESTÁGIO
PARA SEIS CIDADES DO BRASIL
Estudantes devem se inscrever até o dia 31 de janeiro para concorrer a vagas em
diversas áreas da companhia

A Mondelēz, International, líder mundial em chocolates, biscoitos, balas e
bebidas em pó, está com inscrições abertas para seu Programa de Estágio
2013. São mais de 60 vagas oferecidas pela companhia para atuação no Rio
de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Curitiba, na capital paulista e Bauru, interior
de São Paulo.
É necessário que o candidato esteja cursando Administração, Psicologia,
Ciência da Computação, Análise de Sistemas, Sistemas da Informação,
Comunicação Social, Economia, Engenharias, Marketing, Publicidade e
Propaganda, Relações Internacionais, Relações Públicas, Sistemas da
Informação e afins. A inscrição pode ser feita até 31 de janeiro no site
www.pagetalent.com.br.
O estágio tem 20 ou 30 horas semanais e duração de até dois anos, com
possibilidade de efetivação. Para participar da seleção, o candidato precisa ter
sua previsão de formatura entre julho de 2014 e julho de 2015, o idioma inglês
é desejável bem como conhecimentos do pacote Office. A Mondelēz
International busca perfis que tenham capacidade de aprendizagem rápida e
aderência aos valores organizacionais. A companhia oferece remuneração
compatível com o mercado e pacote de benefícios.
Segundo o diretor de Talentos e Efetividade Organizacional da empresa,
Renato Souza, a Mondelēz International está constantemente à procura de
jovens talentos que compartilhem os valores da companhia. “Apostamos no
desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas que trabalham conosco.
Valorizamos a diversidade de ideias e pensamentos e buscamos atrair talentos
determinados a fazer a diferença no mundo dos negócios e na sociedade.”,
comenta o executivo.
Sobre a Mondelēz International no Brasil
Mondelēz International é líder mundial em chocolates, biscoitos, balas e
bebidas em pó. A companhia engloba as marcas de snacks da antiga Kraft

Foods, após a cisão da operação norte-americana de alimentos em outubro de
2012. No Brasil, possui seis fábricas, nos estados de São Paulo, Paraná e
Pernambuco e emprega cerca de 12 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 e Trakinas, os refrescos em pó
Tang, Clight e Fresh, as sobremesas e o fermento em pó Royal e o cream
cheese Philadelphia. A Mondelēz International tem uma receita anual de
aproximadamente U$ 36 bilhões e opera em mais de 80 países. Visite
www.mondelezinternational.com/br.
Sobre a Page Talent
Page Talent é a unidade de negócios da Page Personnel dedicada ao
recrutamento de estagiários e trainees. Presente em 22 países e responsável
pela contratação de mais de 3 mil profissionais na América Latina, a Page
Personnel é dedicada ao recrutamento de profissionais de suporte à gestão e
primeira gerência. Está há 5 anos no Brasil e hoje já representa a 3ª operação
da Page Personnel no mundo.

