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Engenheiro Sênior em Lorena  SP

Título da vaga Engenheiro Sênior
Empresa

A combinar. Período Integral. Efetivo – CLT

Empresa com nome confidencial
Seguir esta empresa Seguir esta empresa

Salário
l

A combinar

Jornada Período Integral
Tipo de contrato Efetivo – CLT
Salário A combinar

Descrição
l

Área e especialização profissional: Engenharia  Engenharia Química

l

Nível hierárquico: Especialista

l

Local de trabalho: Lorena, SP

l

Regime de contratação de tipo Efetivo – CLT

l

Jornada Período Integral

l

Para agregar valor e fazer a diferença na perpetuação do nosso propósito, buscamos um
profissional que integrará o time da Gerência de Fabricação e Produção Ativa alocado na nossa
planta de Lorena, SP e terá como principal desafio contribuir na estruturação e desenvolvimento
de uma planta 100% automatizada.?

l

Para atender esse desafio precisamos de um profissional que possua:

l

Requisitos Obrigatórios:

l

Superior em Engenharia Química;

l

Inglês avançado (B2);

l

Sólida experiência em processos industriais químicos;

l

Sólida experiência em processos de polimerização, como poli adição, poli condensação;

l

 Experiência em desenvolvimento de processos químicos, absorção de novas tecnologias com
foco em inovação;

l

Conhecimento em operações unitárias como destilação, trocadores de calor, misturadores água
vapor;

l

Conhecimento na aplicação da metodologia HAZOP;

l

Conhecimento de metodologias de análise de Falhas (FMEA);

l

Vivência em processos pautados na filosofia Lean Manufacturing.

l

Disponibilidade para residir no Vale do Paraíba.

l

Diferencial:

l

Ter atuado em indústrias químicas e/ou petroquímicas;

l

Pósgraduação em áreas correlatas.

l

Se identificou com nosso propósito e perfil da ?

l

Aguardamos sua candidatura e, boa sorte!

Exigências
l

Escolaridade Mínima: Ensino Superior

l

Português (Nativo  Requerido), Inglês (Avançado  Requerido)

l

Disponibilidade para mudar de residência

l

Aplicações de Escritório: Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Open Office

Benefícios adicionais
l

Assistência médica, Assistência odontológica, Estacionamento, Participação nos lucros,
Previdência Privada, Refeição no local, Seguro de Vida, Veículo de empresa

Denunciar Vaga

Localidade Lorena, SP

