Arezzo&CO abre inscrições para Programas de Trainees e Estagiários

A Arezzo&CO, companhia do segmento de varejo, detentora das marcas Arezzo, Schutz,
Alexandre Birman e Anacapri está com as inscrições abertas para trainees e estagiários nas
áreas de Pesquisa & Desenvolvimento, Comercial Varejo ou Franquias, Expansão, Comunicação
e Marketing, Visual Merchandising, Sourcing, Tecnologia da Informação, Finanças, Relações com
Investidores e Jurídico.

As vagas são para as cidades de São Paulo/SP e Campo Bom/RS.

Trainees
Podem se inscrever, candidatos graduados no período de 2009 a julho de 2011, nos cursos de:
Moda, Negócios da Moda, Desenho Industrial, Administração de Empresas, Engenharia,
Economia, Tecnologia da Informação, Marketing, Publicidade e Propaganda. Além disso, é
imprescindível o inglês avançado e disponibilidade para residir em São Paulo ou Rio Grande do
Sul.

Os Trainees selecionados já passam a fazer parte do quadro de funcionários desde o primeiro
dia, com salário diferenciado e plano de benefícios compatíveis com o mercado e passarão por
um programa de desenvolvimento de aproximadamente um ano, sendo preparados para ocupar
posições especificas dentre de suas áreas de formação.

Estagiários
Para se candidatar as oportunidades de estágios, os interessados devem ter a graduação
prevista entre Julho ou Dezembro de 2012, nos cursos de: Moda, Negócios da Moda, Desenho
Industrial, Administração de Empresas, Economia, Engenharia, Marketing, Publicidade e
Propaganda e Direito. Além disso, ter inglês no mínimo intermediário e residir em São Paulo - SP
ou em Campo Bom - RS e imediações.

O contrato de estágio prevê bolsa auxilio e plano de benefícios equivalente ao mercado e um
programa de duração de até um ano e meio, com possibilidade de efetivação, dependendo do
nível de “performance” e das oportunidades existentes.

Os candidatos pré-selecionados passarão por etapas que envolvem: análise de currículo,
dinâmicas de grupo, avaliação de inglês e raciocínio lógico, painel (Estudo de Cases) com a
presença de líderes da organização e entrevistas finais com os gestores.

As inscrições para estagiários serão recebidas ate dia 17 de abril de 2011, para trainees até 30
de maio de 2011 e devem ser feitas pelo site www.veredarh.com.br.

