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São profissionais treinados e capacitados para 
atender as necessidades dos supermercadistas 
como: 

É cada vez mais comum em empresas a 
terceirização de atividades, que vem 
crescendo a cada dia, e se expande para 
diversas áreas incluindo atacados, 
mercados e supermercados.

A terceirização para supermercados 
nada mais é que repassar determinados 
setores para uma empresa intermediária, 
tornando assim o vínculo com o empregado 
de maneira indireta. 
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A VerticalMix agora disponibiliza este 
novo serviço para atender a forte demanda
do setor.

Repositor (mercearia, hortifruti ,frios, 
congelados e bebidas);
Auxiliar de Açougueiro; 
Atendente de Açougue;
Operador e Atendente de Caixa/Checkout; 
Profissional de Prevenção; 
Degustador e Vendedor de Produtos; 
Zeladoria; 
Atendente de Padaria;
Auxiliar de Padaria;
Operador de Empilhadeira.
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A contratação de recursos humanos
para atuar em áreas  comerciais, atendimento 
our ecepções de consultórios, escritórios jurídicos,
contábeis ou afins ficou mais eficiente
com a terceirização.

A VerticalMix possui um banco de
dados com colaboradores e seleciona
pessoas conforme a necessidade do cliente.

O Candidato atua por um período de 30 dias 
para o cliente, que se desejar, após esse período
pode firmar vínculo por prazo indeterminado.

O grande objetivo é suprir a necessidade 
imediata ou sazonal de mão de obra necessária, 
durante o tempo que for solicitado, mediante 
ordem de serviços.
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Este serviço evita gastos em contratações que
o empresário teria em suas rotinas financeiras.
Isso possibilita que ele avalie a mão de obra antes
de contratar definitivamente ou não. 

A VerticalMix Soluções em Marketing dispõe, 
de equipe treinada, qualificada e certificada 
para fazer a terceirização de atividades rotineira 
em datas e horários a serem combinados, 
se responsabilizando pela qualidade 
na entrega do serviço, prazos determinados, 
transporte dos colaboradores, custos adicionais 
e vínculo empregatício. 
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VerticalMix Soluções em Marketing - CNPJ: 12.871.538/0001-50
Rua XV de Novembro, 45, Sala 11 – Centro – Rio do Sul – SC - CEP: 89160-033

www.verticalmix.com.br

(47) 3525-3923  
(47) 98803-5257

@vertical.mix               @vertical_mix 


