Duratex abre inscrições para Programa de Trainee 2019

Jovens recém-formados de todo o Brasil poderão se inscrever para o processo seletivo a partir
deste mês
A Duratex inicia em 28 de agosto as inscrições da quarta edição de seu Programa de Trainee.
Os recém-graduados atuarão nas Unidades de Negócios Madeira, Deca e Revestimentos Cerâmicos,
além do escritório corporativo. Todo o processo será realizado em parceria com a Cia de Talentos.
Para se inscrever, o candidato precisa ter concluído a graduação em algum curso relacionado
aos negócios Duratex entre dezembro de 2016 e dezembro de 2018, inglês avançado, e um
repertório de vida acadêmica diversificado. O perfil procurado é de jovens com atitude protagonista,
que gostem de inovar, valorizem o trabalho em equipe e respeitem a diversidade. Vontade de fazer
a diferença e de colaborar com a construção da Duratex do futuro também são características
importantes para a empresa.
Após a fase de integração, os trainees passarão por uma plataforma de desenvolvimento
com ações educativas sob a perspectiva do cliente, fortalecendo habilidades de colaboração,
inovação e mindset digital. Por meio do job rotation, eles terão a oportunidade de conhecer
diferentes áreas do negócio e das operações, além de colocar em prática os seus conhecimentos
por meio de projetos desafiadores. Os trainees serão acompanhados por gestores e executivos
experientes que os auxiliarão no caminho da aprendizagem e desenvolvimento profissional.
O objetivo do programa é contribuir com a formação destes jovens, integrando-os à cultura
da companhia e fornecendo a base para uma atuação diferenciada. A expectativa é que
demonstrem alta capacidade de entrega considerando as demandas atuais e futuras da Duratex. Ao
longo de três edições, a companhia reteve cerca de 75% dos participantes do programa e aposta
nos profissionais para exercerem cargos de maior complexidade na trajetória da empresa.
A nova edição tem previsão de início para janeiro de 2019 e a plataforma de
desenvolvimento tem duração de 18 meses. Os profissionais interessados precisam ter
disponibilidade para se mudarem e/ou viajarem para qualquer estado do País e devem se inscrever
no site: www.grupociadetalentos.com.br/traineeduratex.
Sobre a Duratex
A Duratex S.A. é uma empresa brasileira, privada e de capital aberto, controlada pela Itaúsa
– Investimentos Itaú S.A – e pela Companhia Ligna de Investimentos. Com as marcas Deca, Hydra,
Duratex, Durafloor e Ceusa, é considerada uma das 10 maiores empresas do mundo nos setores nos
quais atua e a maior produtora de painéis de madeira industrializada e pisos, louças e metais
sanitários do Hemisfério Sul.
Com sede em São Paulo, possui 24 unidades industriais e florestais estrategicamente
localizadas (Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina,
Sergipe e São Paulo), além de três fábricas de painéis na Colômbia - Duratex Colômbia. A Duratex
também é proprietária da Caetex, joint venture criada para o plantio de florestas de eucalipto em
Alagoas. Suas ações estão listadas no Novo Mercado (o mais elevado padrão de Governança
Corporativa) e na versão 2018/2019 do Índice de Sustentabilidade Empresarial da BM&FBovespa –
ISE.

