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P&D Engenharia, Vendas / Marketing / Gerenciamento de produto

Treinamento, Estudantes, Jovens profissionais

A SEMIKRON é um dos fabricantes líderes em nível mundial de módulos e sistemas de potência. Ao longo dos últimos 60 anos, a chave do
sucesso da SEMIKRON sempre foi nossos funcionários. Com mais de 3.200 empregados em 25 subsidiárias no mundo, desenvolvemos novas
tecnologias. Nossos produtos estão no âmago de unidades motoras modernas energeticamente eﬁcientes e sistemas de automação industrial.
Outras áreas de aplicação incluem energias renováveis, armazenamento de energia, tração, fontes de alimentação, bem como veículos
utilitários, tanto híbridos como elétricos.

Sobre a posição
Buscamos um estudante que irá auxiliar no estudo de novas
aplicações e produtos que possam ser oferecidos no mercado.
Auxílio no cálculo e simulações térmicas dos produtos na
aplicação.

Sobre você
Ensino superior em andamento nos cursos de Engenharia Elétrica,
Eletrônica, Mecatrônica ou correlatas.
Necessário conhecimentos em inglês intermediário/avançado.
Conhecimentos básicos em AutoCAD.

Preparação de data-sheets, apresentações e artigos técnicos com
notas técnicas e de aplicação.
Auxílio na apresentação interna de nossos produtos.
Avaliação de projetos antes do envio da proposta aos clientes e
suporte técnico relacionado à cotações e preparação de propostas
técnicas.
Necessário que o estudante possua boa análise crítica, facilidade
de comunicação verbal e escrita, bom relacionamento interpessoal
e dinamismo.

Temos uma combinação perfeita? Candidate-se já!

Contato

Teremos todo o prazer em receber sua candidatura por e-mail. Nos envie, por favor, seu CV

Ariadine Tomachevski Pimentel

atualizado e sua pretensão salarial, informando no campo assunto o código de referência da vaga:

E-mail: ariadine.pimentel@semikron.com

EAP-SP.
Semikron Semicondutores Ltda.

Candidatura EAP-SP
Preferimos candidaturas por e-mail (formato em pdf, no máx. 3 anexos, tamanho máx. do arquivo:
10 MB).

Proteção de dados
Para transmissão segura de sua candidatura por e-mail, oferecemos a você o método de
encriptação S/MIME. Você pode encontrar as chaves públicas necessárias em nossa Política de
privacidade dentro da seção "Seus dados / Candidaturas de emprego por e-mail".

Benefícios
Oferecemos bolsa-auxílio, auxílio-transporte, refeição no local, seguro de vida e estacionamento.

Av. Inocêncio Seráfico, 6300 - Aldeia Carapicuíba
06366-900 São Paulo
Brazil

