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CAPTADOR(A) de imoveis
Captar imóveis p/venda/loca
ção, prospectando clientes
proprietários e investidores,
divulgando os serviços da
Imobiliária. Boa comunicação verbal e escrita,c/CRECI
ou curso TTI (em andamento
ou concluído) ou disposto a
se matricular; ofer.ajuda de
custo,
treinamento,ótima
estrutura e possibilidade óti
mos ganhos.Enviar CV para
evelyn@piramideimoveissjc.
com.br
1565325

AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) próximo ao Jardim
Satélite. (12) 98248-6842
1564831

CORRETOR(A) de Imoveis
com exp.em vendas imóveis
terceiros,
usados,prontos.
Oferecemos apoio gerencial
treinamento, celular corpora
tivo,ótima estrutura em Imo
biliária tradicional no merca
do de SJC, exc.comissões.C/
CRECI, disponibilidade integral e proativo. Enviar CV.:
evelyn@piramideimoveissjc.
com.br
1565326

DANNY
COSMÉTICOS
contrata
"Gerente",
com experiência comprovada, residir na cidade de São José dos
Campos. Contratação
em regime CLT, horário comercial. Interessados enviar currículo
para o e-mail : rh@
dannycosmeticos.
com.br com o título:
GERENTE SJC.

PALETEIRA
ELÉTRICA
SEMINOVAAltura
3,90m, 220V. Preço R$
5.000,00
 3931-1407
Tratar c/ Olavo ( H/C).

1565384

1565182

MICROCAMP Jacareí contrata: Vendedor Ativo telefone. Necessário experiên-cia
comprovado como ven-dedor.
Ótimos ganhos FX +
Comissão + PLR + Conv.
Odonto + Médico + Sodexo.
Enviar email : Stefanycristi
ne38@gmail.com

CONSELHEIRA ESPIRITUAL Basta de falsas promes
sas.Venha ver p/ crer. Tarologa a Única + poderosa do
Satelite!Faço o q/ as outras
só prometem. Consulta Grá
tis.Trago seu amor em 3dias
98226-7856 / 3939-6620.

1565044

PRECISA RECREADOR(A)
Brinquedista/Babá(M/F) p/
trabalhar p/ hora,feriados,fi
nais semana,periodo noturno,est.pedag./ed.física,ens.
médio.3931-0171 c/ Lia.
1565345

R&P DISTRIBUIDORA Contrata representante comercial p/SJC/Taubaté/Pinda
e Litoral Linha Perfumaria/
fraldas/Limpeza. CV para :
edison.lpereira@terra.com.
br

1565280

VENDO
TÍTULO DO
SANTA
RITA
CLUBE
(AESJ) - R$ 2.000 + taxa de transferência.
Duarte 12 3911.2048/
99782.1192
1565295

1565386

VENDEDOR(A) c/ exp. veí
culo próprio,área de S.J.Cam
pos e Jacarei, produto Mate
rial Construção. Enviar CV
rhseljacarei@gmail.com

1565311

HIAGO massagista e de
pilador masc. atendo Local
discreto/ domicilio atend.
exclusivo p/homens que gos
tam de se cuidar. 8:00 as
23:00 Whats(12)98265-5833
1565235

LUANA MASSAGEM e
finalização atendo sozinha
local próximo ao centro 
(12) 98262-0299
1565306

1565278

VAGA RECEPCIONISTA Salario R$ 1.264,00 +VR. Re
quisitos: Word/ Excel.Morar
na Região do Pq. Industrial.
CV. no corpo do email:seleti
vo@villeimoveis.com.br

PROCURO NAMORADO
p/ compromisso sério, q não
fume, à partir de 55 anos.
Sou loira, olhos verdes, 44
anos, 1,51m, manequim
36. 99741-8102 Marilia

BAR/RESTAURANTE-Jd.
Paulista, atend. c/almoço de
dia e bar a noite, c/ freezer,
gelad.,mesas,etc.).Há 5anos
mercado.$48mil.Ac.troca car
ro/proposta(12)98272-5020.
1565339

1565221

MASSAGEM ANTI-Stress
Alivio de dores musculares.
P/ homens,Dur.1 h promoção
Whats vivo (12)99757-8088
c/ Reni Jd. Diamante -SJC.
Face Massagem Reni.
1564956

