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Você e a PlasNEC ® Industrial

Trabalhe com a PlasNEC® Industrial
A PlasNEC® Industrial Ltda., é uma das maiores e mais bem sucedida empresas do segmento de Transportadores Industriais,
Componentes e Acessórios.
Somos movidos pela satisfação de cada um dos nossos clientes e resultados e, para isso, precisamos de pessoas talentosas,
apaixonadas pelo que fazem e que querem ir cada vez mais longe.
Na PlasNEC® Industrial, abrimos um mundo de possibilidades para o seu desenvolvimento pessoal e carreira profissional.
Você quer desenvolver o seu talento, nós temos as oportunidades para você começar!
Começando pela nossa iniciativa de desenvolvimento de profissionais, passando pelo nosso programas específicos de carreira e
chegando aos nossos programas internos de mobilidade entre áreas de trabalho da empresa, os nossos funcionários são
constantemente incentivados e apoiados a serem os protagonistas da sua carreira.
Como uma das empresas mais bem sucedidas, a PlasNEC® Industrial incentiva e investe no potencial de seus profissionais e oferece
oportunidades para o seu desenvolvimento pessoal e profissional.
Venha conquistar esse mundo com a gente.
Diferenciais de se trabalhar na PlasNEC® Industrial Ltda
Um ambiente que incentiva você a fazer o melhor pelo cliente e pelas empresas que fazem parte de nossa carteira. Como uma
empresa de sucesso no segmento de transportadores industriais e esteiras transportadoras, a PlasNEC® Industrial incentiva as
pessoas a fazer as coisas acontecerem.
Nossos profissionais e colaboradores têm o apoio e as condições necessárias para fazer seu trabalho cada vez melhor, dentro de um
ambiente dinâmico e fraterno, desafiador e estimulante, buscando sempre o melhor para o cliente e as empresas nas quais utilizam
nossos transportadores industriais, componentes e peças para todo segmento de movimentação de produtos.
Aqui, você será estimulado a procurar, criar e desenvolver produtos, serviços e soluções para atender e contribuir para satisfação de
nossos clientes e colaboradores.
Você tem muitas ideias. Nós queremos colocá-las em prática.
Nossa cultura reforça o valor das novas ideias. Se você gosta de desafios e de ser estimulado a fazer as coisas de forma diferente, a
PlasNEC® Industrial oferece a você um futuro promissor e envolvente com as suas ideias.
Nós vamos levar as suas idéias em consideração, transformar propostas em projetos e fazer dos novos planos grandes negócios.
Com a sua colaboração, nos tornaremos mais fortes ainda.
Nosso foco principal são as pessoas: as que estão aqui dentro, contribuindo para o nosso crescimento, e as que estão lá fora, como
clientes e empresas, nos desafiando e estimulando nossa evolução.
A PlasNEC® Industrial Ltda., reconhece as contribuições e as diferenças individuais, mas acima de tudo, valoriza o trabalho em equipe,
porque tem certeza que vários talentos juntos podem trazer muita satisfação para os nossos clientes.
A sua contribuição pode fazer uma grande diferença para a nossa Empresa.
Nós também queremos fazer uma grande diferença na sua vida.

MKT-Trabalhe com a PlasNEC®

Você quer desenvolver seu talento. Venha construir sua história com a nossa.
Nós reconhecemos o potencial de nossos profissionais. Por isso, oferecemos oportunidades, investimos no seu desenvolvimento,
damos o apoio necessário para o seu crescimento profissional e pessoal, e estimulamos nossos profissionais a enxergar sempre à
frente. Incentivamos e proporcionamos as melhores condições de trabalho para você ser o autor da sua história, o protagonista da sua
carreira e o condutor principal da sua trajetória.

Se você quer ir mais longe, a PlasNEC® Industrial quer fazer parte dessa jornada com você.
Acesse nossos sites:
www.plasnec.com.br | www.esteirastransportadoras.com.br,
e conheça nosso segmento industrial e nossas linhas de produtos.
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...Movimentar produtos não
significa somente transportá-los...!

