
 

 

Você é um estudante e está pronto para começar uma carreira incrível? Talvez você esteja procurando uma vaga na qual você possa fazer a 
diferença e melhorar a vida das pessoas? Na Philips temos extraordinários desafios para te oferecer. 
 
Nesta função, você terá a oportunidade de 
Trabalhar em um ambiente dinâmico e rápido, contribuindo para projetos que tenham um impacto real sobre a vida das pessoas no mundo 
todo. Trabalhando com colegas de diferentes culturas e áreas de especialização, você receberá rapidamente a responsabilidade, o espaço e 
o suporte para desenvolver-se e crescer de maneiras inesperadas. 
 
Você fará parte de 
Equipe de compras da Philips situada em Varginha. 
 
Para ter sucesso nesta função, você deve ter as seguintes habilidades e experiências: 
• Cursando Ensino Superior nas áreas de Administração, Comércio Exterior, Economia, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica ou 

áreas afins; 
• Previsão de formatura a partir de dezembro de 2022; 
• Inglês avançado; 
• Desejável Excel intermediário; 
• Habilidade de comunicação; 
• Velocidade de aprendizagem e raciocínio. 
• Disponibilidade para estagiar das 8h00 às 15h00. 

 
Você será responsável por: 
• Gestão de relatórios; 
• Controle de Vencimento de Contratos; 
• Contato com os fornecedores; 
• Auxílio à equipe de compras com as demandas do dia-a-dia. 
 
Disponibilidade para residir em Varginha/MG. 
 
Interessado cadastrar o currículo em  https://www.vagas.com.br/vagas/v2234133/estagio-em-compras 
 
 
Oferecemos-lhe em troca: 
Visando desenvolver todo seu potencial, nós lhe ofereceremos a flexibilidade, o estímulo e as oportunidades necessárias para mantê-lo 
inspirado e engajado. Afinal de contas, trabalhar na Philips é mais do que um emprego. É uma experiência cheia de momentos 
surpreendentes que vão transformá-lo de maneira duradoura e positiva, já que juntos podemos melhorar o mundo. 
 
Por que você deve escolher a Philips? 
Trabalhar na Philips é mais que um trabalho. É um chamado para criar uma sociedade mais saudável através de um trabalho significativo, 
focado em melhorar 3 bilhões de vidas por ano, oferecendo soluções inovadoras em sistemas de saúde. Nossos colaboradores 
experimentam uma variedade de momentos inesperados em que suas vidas e carreiras caminham juntos em várias maneiras significativas. 
Saiba mais ao assistir este vídeo. 
 
Para saber mais sobre como é trabalhar na Philips, visite nosso site de carreiras, onde você poderá ler as histórias dos nossos funcionários. 

Uma vez lá, você também poderá aprender sobre o nosso processo de recrutamento ou encontrar respostas para algumas das perguntas 

mais frequentes. 

A Philips é uma empresa de oportunidades iguais. Todos os candidatos qualificados serão considerados, independentemente de raça, cor, 

religião, idade, sexo (incluindo gravidez), orientação sexual, identidade de gênero, nacionalidade, informação genética, credo, cidadania, 

deficiência ou estado civil. 

Estágio na área de Compras 
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