
TRABALHE  
CONOSCO

Somos uma equipe de profissionais movida pela paixão, trazendo soluções ágeis e inovadoras, porque nos
“preocupamos com você”.

Na Elkem Silicones, temos orgulho de ser um dos líderes mundiais na fabricação de silicone totalmente
integrada, com laboratórios de R&I, unidades de produção e escritórios de vendas localizados na Europa,
América do Norte, América Latina e Ásia-Pacífico.

Titulo da posição: Estágio em melhoria continua – Lean Manufacturing.
Local de trabalho: presencial em Joinville/SC.

ATIVIDADES DA VAGA:
• Suporte na implantação do programa de Melhoria Continua e no programa Digital;

• Manutenção dos sistemas atuais de 5S e Gerenciamento Visual: Realização auditoria, atualização de 
documentos, criação de padrões;

• Suporte na organização de treinamentos e eventos dos programas de melhoria;
• Elaboração de procedimentos, relatórios e indicadores da área;
• Suporte em atividades administrativas da área de produção.

ESCOLARIDADE:
Cursando o 4°ou 5°ano de Engenharia Química.

REQUISITOS NECESSÁRIOS:
Idiomas: Inglês avançado
Conhecimento pacote office 

OFERECEMOS:
•Assistência Médica e odontológico;
•Vale Refeição;
•Seguro de Vida;
•Vale transporte.

Para se inscrever: Envie um currículo para lacareers@Elkem.com - com o assunto do e-mail “estágio em melhoria 
continua - Lean Manufacturing”.
A Elkem Silicones tem mais de 4.200 funcionários dedicados a “entregar seu potencial”, fornecendo soluções
inovadores de silicone através de um approach personalizado. A Elkem Silicones, uma divisão da Elkem, possui
uma cadeia de produção totalmente integrada, sendo líder global na fabricação de silicone, operando 13 fábricas
multifuncionais e 13 centros de Pesquisa e Inovação em todo o mundo. A Elkem Silicones oferece uma gama
completa de tecnologias de silicone para diversos mercados especializados, incluindo aeroespacial, automotivo,
construção, bens de consumo, energia, saúde, papel, cuidados pessoais e têxteis. A Elkem Silicones está
empenhada em criar soluções e modelos de negócios novos, inovadores e verdes que promovam um futuro
sustentável.
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