Programa Jovens Profissionais Cargill 2018

Áreas

Local de Trabalho

Cursos

São Paulo/SP

Administração (Todas as ênfases),
Agronomia, Ciências Econômicas,
Engenharia (todas as ênfases)

SUPPLY CHAIN
Será exposto a múltiplas funções (por
exemplo FP&A, Comercial, Originação,
Operações) dentro da unidade de negócio
para entender como estamos integrados;
saiba como influenciar a direção dos processos
de planejamento da demanda; desenvolver
habilidades avançadas de análise e resolução
de problemas; ajudar a preparar e conduzir
reuniões; trabalhar com a equipe de
modelagem para obter as informações
suficientes para executar os modelos e
preparar o material para reuniões.

TRANSPORTE e LOGÍSTICA (CTL)
Contato com transportadoras, negociação de
frete, análise de oferta e demanda para
compreensão do mercado de frete, interação
com equipe de logística das fábricas e
operação de transportes no CTL/CBS em
Uberlândia, contato com o centro de expertise
de logística.

São Paulo/SP
Administração (Todas as ênfases),
Ciências Econômicas, Engenharia
(todas as ênfases)
Uberlândia/MG

FROTA FLUVIAL (CRT BRAZIL)
Acompanhamento da operação da frota fluvial
(tais como tempo de viagem, velocidade dos
comboios, consumo de combustível, prontidão
de carga), contato com as equipes do terminal
e manutenção da frota, acompanhamento das
atividades de bordo para abastecimento de
combustíveis e víveres, etc.

Santarém/PA

Administração, Ciências Econômicas,
Ciências Náuticas, Engenharia Naval

COMERCIAL DE FARELO E ÓLEO DE SOJA
Atuação na comercialização de grãos e
produtos derivados de soja, análise de oferta
e demanda e demais fundamentos dos
mercados, com acompanhamento logístico,
contato com clientes dos mercados doméstico
e internacional, trading e formação de preços,
além de acompanhamento da bolsa de
mercadorias de Chicago (CBOT) e
levantamento de mercado potencial. Além
disso, irá atuar por um período em uma ou
mais instalações de infra-estrutura que a
unidade de negócio tem, em torno da região.

CUSTOMER OPERATION AND FACILITIES
SUPPORT (COFS)
Será exposto a diferentes operações (usinas
de esmagamento e estações do país) e

São Paulo/SP

Administração, Agronomia, Ciências
Econômicas e Zootecnia

Rio Verde/GO

Administração (Todas as ênfases),
Agronomia, Ciências Econômicas,
Engenharia (todas as ênfases)

múltiplas funções (por exemplo, FP&A,
Originação, Comercial, Operações, Supply
Chain e A&F) dentro da unidade de negócio;
aprender a influenciar clientes internos;
desenvolver habilidades avançadas de análise
e resolução de problemas.
ENGENHARIA – GRÃOS E
PROCESSAMENTO DE SOJA
Passará o período do programa em diferentes
localidades para familiarizar-se com as
operações das plantas da região, focando em
diferentes tecnologias e diversas áreas da
unidade de negócio. Mapear oportunidades de
ganho de eficiência em produção e/ou
manutenção, executando iniciativas sob a
coordenação de um gerente de unidade ou
gerente de operações.

Uberlândia/MG

Engenharia (Química, Mecânica,
Produção ou Alimentos)

São Paulo/SP

Administração, Agronomia, Ciências
Econômicas, Engenharia

São Paulo/SP

Administração, Comunicação Social
(Publicidade e Propaganda), Marketing

TRADING/RISK MANAGEMENT – FOODS
BRASIL
Visitas a cadeia de suprimento de
commodities (campo, fábrica e portos),
fornecedores, clientes, diferentes áreas e
funções de suporte para a atividade de trading
e gerenciamento de risco.

RETAIL - EFICIÊNCIA COMERCIAL
Participará de todas as atividades da área
focado em atividades e projetos de eficiência
comercial para melhoria do time comercial.

FOOD SERVICE - PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO
Será responsável pela organização, controle,
definição de processos e desenvolvimento de
ferramentas com foco no pipeline de Projetos
para Food Service, buscando um portfólio
saudável e sustentável com metas claras.
Também será responsável por suportar a
liderança no desenvolvimento da estratégia de
crescimento para o Food Service, com foco
nas áreas estratégicas; auxiliará no
mapeamento de mercado para eventuais
oportunidades de entrada em uma nova
categoria, aquisição de uma empresa ou
negócio; além de atividades pontuais para
aumentar a eficiência dos ativos já instalados.

São Paulo/SP

Administração, Ciências Econômicas,
Ciências Contábeis e Marketing

COMERCIAL FOOD INDUSTRY
Será responsável pela prospecção de novos
negócios em clientes existentes e novos,
visitas a clientes; negociações e demais
atividades pertinentes a vendas de óleos e
gorduras para o Food Industry.

São Paulo/SP

Engenharia de Alimentos ou
Engenharia Química

ENGENHARIA – FOODS BRASIL
Acompanhamento das linhas de produção e
envase; Implementação de projetos de
melhoria continua, otimização de
produtividade e savings de energia
relacionados a produção, cronoanálise.

São Paulo/SP

Engenharia de Alimentos ou
Engenharia Química

FINANCIAL PLANNING & ANALYSIS
(FP&A)
Será responsável por modelos financeiro,
análise de dados, projeção de custo e preço
para Foods Brasil.

São Paulo/SP

Administração, Ciências Econômicas

FOOD SAFETY, QUALITY and
REGULATORY (FSQR)
Compreensão e Implementação dos Sistemas
de Qualidade juntamente com o Líder
Regional; Mapeamento dos Processos;
Projetos de Melhoria e Projeto de
Implementação da ISO 9001.

São Paulo/SP

Ciências Biológicas, Ciências dos
Alimentos, Engenharia de Alimentos,
Medicina Veterinária.

São Paulo/SP

Administração (Todas as ênfases),
Ciências Contábeis, Ciências
Econômicas

São Paulo/SP

Administração (Todas as ênfases),
Ciências Econômicas, Engenharia
(todas as ênfases)

Ilhéus/BA

Engenharia (de Alimentos, Produção e
Química)

Uberlândia/MG

Engenharia (de Alimentos, Mecânica e
Química)

ACCOUNT & FINANCE (A&F) - DECISION
SUPPORT
Acompanhamento de performance do negócio,
acompanhamento de budget, relatórios de
monitoramento, estimativa de resultado,
benchmark, commitment follow up, KPI's.
Atividades focadas em informações gerenciais
para apoio ao FP&A e ao negócio. Entender os
processos de A&F.

GERENCIA DE LINHA DE PRODUTO
Realizará atividades como relatórios da área
de negócios e linhas de produto para a
liderança; Acompanhamento e gerenciamento
da margem de produtos; Relatórios de
resultados/KPIs com motivos para desvios;
Acompanhar mercado e drivers crescimento,
ameaças específicas as linhas de produtos
junto ao marketing estratégico; Análise de
pay-back de projetos de pequeno porte;
Análise de rentabilidade de portfólio junto a
equipe de FP&A; Acompanhamento da
implementação da estratégia da unidade de
negócio, de projetos e dos drivers de mercado
para precificação de produtos.

ENGENHARIA – CACAU E CHOCOLATE
Irá atuar em turno por 3 meses; participará
de projetos de engenharia e de melhoria de
eficiência/produtividade/segurança e food
safety.

ENGENHARIA - AMIDOS E ADOÇANTES
Atuará com avaliação de melhorias no

processo produtivo, desenvolvimento de
projetos de melhoria e expansão das plantas.

