
QUER SER UM DOS RESPONSÁVEIS PELOS PROJETOS
DE CONSULTORIA DA MAIS RELEVANTE EMPRESA 
DE INFORMAÇÕES PARA O MERCADO LÁCTEO
BRASILEIRO?

milkpoint.com.br/mercado

O MilkPoint Mercado está contra-
tando um Analista para a área
de Projetos de Consultoria. 

É um trabalho dinâmico, com 
bastante contato com os agentes 
do setor, sendo diretamente res-
ponsável pela elaboração de
projetos de consultoria junto a
empresas do mercado de leite e 
derivados.

LOCAL, HORÁRIO E DURAÇÃO

COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS

ÁREAS DE ATUAÇÃO

ENVIE SEU CURRÍCULO PARA VALTER@AGRIPOINT.COM.BR

E JULIANA@AGRIPOINT.COM.BR, COM O ASSUNTO “ANALISTA 

PROJETOS DE CONSULTORIA”. VÁLIDO ATÉ O DIA 26/08/2022.

• Trabalho remoto, com eventuais
reuniões presenciais em Piracicaba,
SP;

• Horário comercial;

• Início: imediato. 

• Capacidade de organização e realização de
diferentes tarefas e projetos ao mesmo
tempo;
• Auto responsabilidade;

• Boa capacidade de comunicação (escrita
e verbal) com terceiros;
 • Boa desenvoltura com pacote Office (princi-
palmente Excel e Power Point);

• Hands on - parte das atividades dos projetos
de consultoria será conduzida pelo profissional;

• Familiaridade com a metodologia ágil de
projetos pode ser um diferencial;

• Não há demanda por experiência anterior,
mas pode ser um diferencial na decisão final
entre dois candidatos.

• O profissional contratado atuará em projetos
de consultoria junto a empresas ligadas ao
mercado de leite e derivados (laticínios, indús-
trias de insumos para produtores, indústrias 
de insumos para laticínios, entidades setoriais,
governos, etc);

• Realização (em conjunto com os membros da
equipe de Consultoria) dos trabalhos de
projetos de consultoria;

• Execução das partes definidas dos trabalhos; 
• Apoio na elaboração de relatórios de pro-
jetos e apresentação dos mesmos aos clientes,
sempre que possível (o profissional contratado
será treinado para isso);

• Contatar agentes do mercado e prospectar
novos clientes e projetos para a área de con-
sultoria.

PREENCHA O FORMULÁRIO (https://forms.gle/8VyTbrMStY1pREPA6) E


