A ESCO Brazil é uma multinacional do ramo metalúrgico e siderúrgico com sede em Betim/ MG. Trabalhamos
com a fabricação e prestação de serviços de manutenção de implementos para máquinas de grande porte.
Localização da empresa: Rua Engenheiro Gerhard Ett, 1215, Bairro Distr. Ind. Paulo Camilo Sul, Betim/ MG.
A vaga será na função de Inspetor Técnico e o local de atuação seria na área dos nossos clientes em Paracatu/MG.

Atividades: Acompanhar o desempenho de performance dos produtos GETs / implementos e FPS junto aos
clientes a ele definidos. Coordenar junto aos colaboradores do cliente, a aplicação e manuseio dos produtos
ESCO conforme necessidades operacionais do mesmo. Ser um facilitador e motivador para contínua aplicação
dos produtos atuais e novos produtos lançados no mercado pela corporação. Reportar aos partners ESCO o
desempenho dos produtos nos clientes, bem como antecipar quaisquer possíveis falhas detectadas seja ela de
responsabilidade ESCO ou cliente. Apoiar os DMs junto aos processos de ordem técnica nos clientes sempre
que solicitado. Orientar a equipe de vendas quando necessário, na análise e resposta as reclamações dos
clientes a respeito dos produtos da empresa. Solicitar aos parceiros ESCO informações sobre produtos,
necessárias para subsidiar a tomada de decisão dos clientes para aplicação de novos produtos ou testes assim
que detectado novas oportunidades. Coordenar processo de treinamentos e divulgação de informações
técnicas sobre os produtos da empresa, enfatizando suas vantagens competitivas, de forma a apoiar a equipe
de vendas na realização de bons negócios. Participar e promover a geração contínua de ideias para novos
produtos, aplicações ou melhorias para os atuais, através da coleta de dados em campo e repasse para análise
das equipes e colaboradores envolvidos objetivando a apresentação de proposta técnico / comercial ao
usuário final. Levantar oportunidades de outros negócios nas áreas de peças, serviços e novos implementos.
Monitorar os movimentos da concorrência e clientes. Monitorar a produtividade e operação dos clientes.
Requisitos necessários: Formação Técnico em Mecânica. Conhecimentos e habilidades em soldagem,
caldeiraria e usinagem.
Requisitos desejáveis: Experiência na área. Certificados / licenças, com inglês intermediário. Curso de Gestão
de Processos Industriais.
Faixa Salarial: De R$ 3.001,00 a R$ 4.000,00
Benefícios: Assistência Médica / Medicina em grupo, Assistência Odontológica, Convênio com farmácia,
Participação nos lucros, Seguro de vida em grupo, Tíquete-alimentação, Vale-transporte
Regime de contratação: CLT (Efetivo)
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CURSOS: Administração – Arquitetura e Urbanismo – Biomedicina – Enfermagem – Engenharia Mecânica - Fisioterapia

