Faça parte
do time
que move
a indústria
refratária
Construindo o seu
futuro na RHI Magnesita

QUEM SOMOS

Levando
inovação
a 1200°C
e além
A RHI Magnesita é líder global na
indústria de refratários. Nossos clientes
utilizam temperaturas extremamente
altas para fabricar diferentes materiais
como aço, metais não ferrosos, cimento,
cal, vidro, energia e produtos químicos.
Eles dependem de nossos produtos e
conhecimento para conter e controlar
esses materiais a temperaturas de
1200°C e muito, muito além.

Somos a líder global no combate a esses desafios
extremos. E, para nós, liderança é mais do que
apenas ser a maior. É sobre oferecer aos nossos
clientes os produtos e serviços mais inovadores
e confiáveis. É sobre estar constantemente um
passo adiante. É conseqüência de encontrar,
manter e motivar pessoas excelentes que fazem
um trabalho excelente.
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REDE GLOBAL

REDE GLOBAL

17 PAÍSES
2 CENTROS DE P&D

23% receita
24% receita

9 PAÍSES
1 CENTRO DE P&D

20% receita

Europa

América do Norte

ÁsiaPacífico

6 PAÍSES
1 CENTRO DE P&D

Oriente Médio/
África

3 PAÍSES
1 CENTRO DE P&D

Operando
Globalmente

15% ceita
re

América do Sul
2 PAÍSES

– Onde quer que nossos
clientes precisem de nós
Quanto mais próximo trabalhamos com
nossos clientes, maior a diferença que
podemos fazer para eles. Assim, nossa rede
global de escritórios, centros de pesquisa
e unidades fabris é importante para nós, e
também para os nossos clientes.

18% receita

35

Unidades principais de
produção e matéria prima

>70

Escritórios de
vendas

>180

Países atendidos
em todo o mundo
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N O S S A C U LT U R A

N O S S A C U LT U R A

Pessoas
valorizadas
construindo uma
cultura aberta
e colaborativa
Nossos temas culturais
01

Agir de forma
inovadora
e focada no cliente

02

Ter uma tomada de
decisão aberta em um
ambiente de trabalho
respeitoso

03

Operar de maneira
interfuncional,
colaborativa
e pragmática,
globalmente

04

Foco nos resultados
e accountability
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N O S S A C U LT U R A

N O S S A C U LT U R A

Somos líderes reconhecidos da
indústria em tecnologia inovadora.
Mas para entregar resultados aos
nossos clientes, essa tecnologia
deve ser colocada em prática de
forma eficiente. Por pessoas.

Nós oferecemos
01

Ambiente de trabalho
multicultural, dedicado
e aberto

02

Oportunidades
atraentes de carreira
internacional

03

Aprendizagem e
desenvolvimento em
todos os níveis de
carreira

04

Autonomia no
desenvolvimento de
tarefas e projetos

Na RHI Magnesita, nossos
colaboradores são definidos por
quatro temas culturais. Agimos
focados no cliente e conseguimos
beneficiá-los com a nossa
inovação e experiência técnica.
Nossas decisões são tomadas
abertamente dentro de um
ambiente de trabalho respeitoso.
Capacitamos nossos profissionais
para serem bem sucedidos e,
através da colaboração global e
multifuncional, nos orientamos
à inovação e ao crescimento.
Fundamentalmente, somos
direcionados pelo desempenho
em toda ação que tomamos.
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OPORTUNIDADES DE CARREIR A

Crescimento
global traz
excelentes
oportunidades

OPORTUNIDADES DE CARREIR A

Para manter nossa
liderança na indústria,
precisamos dos melhores
líderes do ramo e de
excelência. Assim,
para nós, a carreira e
desenvolvimento pessoal
estão entre as nossas
prioridades.
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OPORTUNIDADES DE CARREIR A

OPORTUNIDADES DE CARREIR A

A RHI Magnesita foca em:
01

Aprendizagem no dia-a-dia
do trabalho, em e-learnings
e workshops

02

Possibilidades diversificadas
de desenvolvimento

03

Medidas que abordam
carreira e desenvolvimento
pessoal

Iniciativa
Iniciativas diversas que servem
como apoio e desenvolvimento
de nossos colaboradores com
base em suas necessidades
individuais.
 ossos Programas de
N
Desenvolvimento, por exemplo,
programas de liderança, etc.,
incluem colaboradores que
estão prestes a dar próximos
passos de carreira.
	Iniciativas especiais para
profissionais com potencial
de ocupar posições chave
no futuro.

 tamanho da empresa oferece a todos
O
os colaboradores numerosas
oportunidades para provar seus talentos.
Esses talentos serão identificados e
especialmente trabalhados para o
crescimento profissional e pessoal.
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SEU PERFIL

SEU PERFIL

Oportunidades
excelentes
para pessoas
excelentes
Você possui o que é necessário para se juntar a nova
líder global e força que move a indústria refratária?
Profissionais

Teses

Trabalhe conosco e seja o seu
melhor, junto com os melhores.
Na RHI Magnesita, os profissionais
são preparados para assumir
responsabilidades e buscar a sua
própria carreira de sucesso.

Você possui espírito de pesquisa
e desenvolvimento e considera
escrever sua tese em cooperação
com um líder global? Oferecemos
apoio e desenvolvimento de maneira
individual.

Recém-graduados e
Jovens Profissionais

Aprendizes

Um início brilhante para a sua
carreira. Estamos procurando recémgraduados e jovens profissionais em
áreas técnicas e administrativas.

Estágio
Se você é um estudante motivado
que deseja ganhar uma experiência
valiosa de trabalho em um ambiente
internacional e inovador, temos
programas disponíveis de estágio no
mundo todo.

Junte-se à força que move a indústria
refratária e desenvolva-se conosco.
Inicie sua carreia na RHI Magnesita e
torne-se um profissional qualificado
em importantes demandas.
Oferecemos desenvolvimento em
diversas areas.
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PESSOAS EXCELENTES

PESSOAS EXCELENTES

Candidatos ideais possuem:
	Abertura e poder de inovação
	Entusiasmo e fortes habilidades em
comunicação

	Foco no mercado, cliente e
resultado
	Espírito de equipe

	Apreciam trabalhar com pessoas de
outras culturas

	Forte envolvimento e vontade
de aprender

	Pensamento empreendedor,
holístico e interdepartamental

	Alto nível de flexibilidade
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TRABALHE CONOSCO

Teste suas habilidades
na maior indústria de
refratários do mundo
Venha e descubra nossas vagas
abertas disponíveis no mundo inteiro:
rhimagnesita.com/career

Siga-nos

Entre em contato
RHI MAGNESITA
Wienerbergstrasse 9
1100 Vienna
Austria

rhimagnesita.com

Faça parte
do time que
move a
indústria
refratária
Bem-vindo ao nosso mundo!
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