Na Rhodia, uma empresa do Grupo Solvay, nós trabalhamos com química de especialidades e
materiais avançados. Nossas soluções são pensadas visando ao desenvolvimento sustentável e
estão presentes na sua vida, muito mais do que imagina! Desde a composição de suas roupas,
no seu xampu e condicionador, no seu perfume, na crocância dos biscoitos, no aroma do
chocolate, além de produtos para a sua casa e até no seu smartphone! Tudo isso sem falar em
automóveis, aviões, dispositivos médicos-cirúrgicos e em outras dezenas de aplicações
industriais.

Pré-Requisitos:
•
•
•
•
•

Bons conhecimentos de informática;
Inglês a partir de intermediário;
Disponibilidade para estagiar 30 horas semanais;
Disponibilidade para estagiar mais de 1 ano;
Estar regularmente matriculado na Universidade nos cursos (Bacharelado ou
Tecnólogo) de: Administração, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Comunicação
Social, Cursos de TI, Direito, Economia, Engenharia (todas), Estatística, Marketing ,
Psicologia, Química e outros.

Depoimentos de Estagiários:
Felipe Campanaro
Estagiar na Rhodia tem sido uma experiência única. A empresa se preocupa com o
desenvolvimento dos colaboradores, promovendo a oportunidade de aprimorar tanto as
competências técnicas quanto sociais. O ambiente corporativo na empresa alinha o
aprendizado com o aperfeiçoamento profissional, e eu me sinto cada dia mais capaz de
exercer minhas funções e atuar no mercado de trabalho.

Fabiana Gathas
Adoro estagiar na Rhodia principalmente por causa do ambiente, pois todos com quem
convivo são educados, simpáticos e sempre se mostraram abertos a me ensinar. Tenho a
oportunidade incrível de me desenvolver profissionalmente em uma área em que tenho vários
líderes, o que me traz grandes desafios, mas, ao mesmo tempo, me permite desenvolver
melhor minha comunicação interpessoal.

Gostou? Então não perca esta oportunidade!
INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ O DIA 28 DE AGOSTO DE 2019.
Acesse: https://www.atsglobe.com/hotsite/estagiorhodia2020
Caso não consiga abrir o link, copie e cole em seu navegador ou entre em nosso site e busque
pela oportunidade.
Se ainda quer falar com a gente, o melhor jeito é acessando
http://grupociadetalentos.virtualinteractions.com.br/pages/grupociatalentos/email.html. Por
favor, não responda este e-mail.
Rhodia /Cia de Talentos

