


Aqui trabalhamos juntos 

A thyssenkrupp é um grupo industrial diversificado. Escolhemos 
ser assim porque acreditamos nas vantagens de unir diversas 
competências e modelos de negócios. Nosso espírito de trabalho 
em equipe estabelece as bases para a transformação da  
diversidade em sucesso empresarial. Nosso jeito de ser nos  
permite avançar em novas direções, expandir horizontes e  
superar fronteiras – todos os dias. Nossas ações são baseadas 
na igualdade, no respeito mútuo e em uma comunicação  
transparente. Dizemos o que fazemos e fazemos o que dizemos. 
Nosso sucesso é resultado de um trabalho em equipe. 

Deixe a gente fazer parte da sua história

Procuramos pessoas que estão em busca de  soluções, seja nas 
áreas de engenharia ou nas administrativas – como aprendizes, 
trainees, especialistas, profissionais e líderes. Vamos desafiar e 
extrair o melhor de você. Valorizamos a saúde e a qualidade de 
vida, possibilitamos horários de trabalho flexíveis em algumas 
áreas e oferecemos treinamento, desenvolvimento e suporte ao 
seu crescimento educacional.

  Encontre o seu lugar na thyssenkrupp:   
  www.thyssenkrupp.com/career

engineering. tomorrow. together.
Três palavras que descrevem quem nós somos, o que fazemos e como fazemos. 
Somos mais de 156.000 pessoas em 80 países que, há mais de 200 anos, buscam 
soluções de engenharia que atendam às necessidades dos nossos clientes e do mundo 
de amanhã. Oferecemos amplas oportunidades às pessoas que buscam mudança  
e desenvolvimento em áreas como automotiva, aeroespacial, industrial, logística,  
produção de aço, tecnologia de plantas de processo e fabricação de elevadores.



Petróleo e gás 

Veículos especiais 

Mineração e metais 

Construção, edifícios e infraestrutura 

Alimentos e bebidas

Aeroespacial 

Você pode não ver, mas estamos em mais lugares do que você pode imaginar. 
Aqui está uma visão geral dos setores em que atuamos.

Geração e distribuição de energia 

Automotivo

Construção naval 

EletrodomésticosEngenharia Químicos 



Programa Jovem Aprendiz
Comece aqui
Você já sabe que tipo de caminho profissional 
deseja trilhar? Aqui você vai encontrar um  
ambiente desafiador e de muito aprendizado que 
vai ajudá-lo a se desenvolver e encontrar uma 
direção em sua carreira profissional. Oferecemos 
modelos flexíveis para garantir que não haja 
qualquer interferência em seus horários de 
estudo.

Estágios 
Descubra novos caminhos
Você quer saber como é trabalhar em uma 
grande empresa? Um estágio técnico ou de 
negócios na thyssenkrupp oferece essa  
oportunidade. Além de um bom histórico  
escolar nos ensinos médio e superior, tudo o  
que você precisa é de uma dose saudável de 
curiosidade e entusiasmo para trabalhar em 
equipe. Vamos surpreendê-lo!

Programa de Trainees 
Create (y)our future  
Deseja reunir rapidamente um amplo conheci-
mento além de sua área de especialidade? Quer 
criar um excelente networking? Inicie sua carreira 
fazendo parte do nosso programa de trainees 
para graduados nas áreas técnica ou de negó-
cios. Você terá a oportunidade de conhecer as 
diversas áreas da empresa, aprofundar seus 
conhecimentos e desenvolver suas competências 
por meio de projetos estratégicos e contribuições 
concretas para os negócios.  Esperamos que 
aqui você encontre seu próprio espaço de contri-
buição, crescimento e realização profissional.

Profissionais com formação acadêmica 
Dê o próximo passo 
Você é acadêmico e quer dar o próximo passo 
em sua carreira? Estamos à procura de profissio-
nais graduados para cargos técnicos e comerci-
ais. Contribua para o desenvolvimento do futuro 
da thyssenkrupp com sua expertise profissional e 
sua experiência pessoal! Projete o futuro com a 
gente!

Descubra o mundo dos nossos negócios.  
Seis Business Areas, 80 países e vários caminhos  
para você explorar.

 

Clientes exigentes, colegas experientes e diversas  
formas para você deixar a sua marca. 
Crie o mundo dos negócios.

Cooperação acadêmica
Faça história 
Você já considerou escrever seu trabalho sobre 
algo que causará um impacto duradouro? Nós 
oferecemos essa possibilidade para dissertações 
de mestrado e teses de doutorado com foco em 
tecnologia, pesquisa e desenvolvimento ou em 
áreas comerciais. Nós o apoiaremos porque 
desejamos mentes competentes e brilhantes com 
compromisso científico e o objetivo de estabe-
lecer novos padrões. Você terá grandes insights 
de negócios que, além de auxiliarem seu tra-
balho, vão transformá-lo em um verdadeiro espe-
cialista. Estamos ansiosos para discutir pessoal-
mente com você os detalhes. 

Profissionais especialistas 
Faça parte de uma forte equipe local
Você é um expert no que faz? Estamos à procura 
de especialistas técnicos e comerciais para as 
nossas equipes de produção, administração, 
assistência técnica e montagem em todo o 
mundo. Como um profissional qualificado, você 
começará diretamente em seu campo de especi-
alidade. Mesmo que ainda não tenha experiência 
profissional, você pode começar com a gente: 
nossos programas de qualificação vão prepará-lo 
para ampliar ainda mais o seu conhecimento. 
Faça parte do nosso time e comece hoje a mol-
dar o amanhã.

 

“ Na área de Pesquisa & Desenvolvimento participo  
ativamente de projetos de engenharia automotiva  
desenvolvidos em várias partes do mundo.”

 Larissa Galera
 Engenheira da área de Engenharia Avançada, Brasil

“Quando eu e meus colegas estamos lado a lado na pro-  
dução, é como se nós fossemos uma pequena família.”

 Enedina González Evaristo 
 Colaboradora da Produção, México

“Trabalhar em um Grupo internacional como a thyssenkrupp 
nos oferece uma ampla perspectiva na área de Finanças: 
otimização de processos, refinanciamentos, se tornar um 
CFO – você tem várias oportunidades.”

  Phil Pezus
 CFO thyssenkrupp Carbon Component GmbH  e thyssenkrupp  

TechCenter Carbon Composites, Alemanha

 Acesse nossa página de carreiras para visualizar as vagas  
 disponíveis: www.thyssenkrupp.com/career

 Siga a gente nas redes sociais:
   linkedin.com/company/thyssenkrupp
  facebook.com/thyssenkruppCareer
  twitter.com/thyssenkruppjob
  @thyssenkruppcareer 

“ Trabalhar em um ambiente multicultural, trocando ideias, 
conhecimentos e experiências com pessoas de todo o 
mundo me trazem boas oportunidades de crescimento 
pessoal e profissional.” 

 Maiko Dinato Teodoro
 Trainee – Engenheiro de Automação, Brasil 

“Os engenheiros mais experientes sempre levam as  
minhas ideias a sério, independente do quão estranhas  
elas possam ser.”

 Tré Watts
 Engenheiro de Construção de Máquinas, USA

“Desde o início, meus colegas confiaram em mim, nos 
momentos em que busquei estratégias incomuns e até 
quando comecei a explorar novos métodos relacionados 
ao desenvolvimento da equipe.” 

 Kamal Kumar Shewaramani
 Gerente de Serviços Pós-Vendas , Índia
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Corporate 
Regional Headquarters South America

thyssenkrupp Brasil Ltda.  
Praça João Duran Alonso, 34 – 10 andar  
04571-070, São Paulo/SP, Brasil  
www.thyssenkrupp.com.br 




