
A ANDRITZ Separation é líder global no fornecimento 
de soluções para a separação sólido-líquido em diversos 
setores industriais e municipais.
 
A empresa faz parte do grupo austríaco ANDRITZ AG, 
com atuação em 250 localidades no mundo e 25.200 
colaboradores. A fábrica da ANDRITZ Separation Brasil 
está localizada em Pomerode/SC.

ANDRITZ

M i s são V i são Valores
Criar, desenvolver, implementar 
e oferecer serviços confiáveis, 
soluções de separação seguras e 
inovadoras garantindo sucesso e 
tranquilidade aos nossos clientes.

Ser o parceiro preferencial de nossos 
clientes, melhorando a qualidade 
de vida através de respostas aos 
desafios mundiais de meio ambiente, 
energia, recursos, saúde e nutrição.

Tudo o que realizamos é 
pautado em Competência, 
Inovação, Responsabilidade, 
Confiança, Colaboração e Foco 
no Cliente. 



P R O
G R A
M A

Descubra uma experiência internacional que 
só um estágio em uma multinacional assim 
pode proporcionar! 

PARA EVOLUIR
Além de ampliar suas competências técnicas e de ter a oportunidade de uma 
experiência profissional, você recebe uma mentoria, treinamentos, curso de 
inglês, e participa de um job rotation em diversas áreas da empresa!

C O N TAT O SAIBA MAIS EM WWW.ESTAGIOANDRITZ.COM.BR

EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL
Os melhores projetos serão premiados ao final do programa: 
1º lugar - viagem para uma unidade ANDRITZ nos EUA ou Europa;
2º lugar - viagem para uma unidade ANDRITZ na América Latina;

PARA DESENVOLVER
Tenha a oportunidade de desenvolver um projeto real durante o programa para 
solucionar necessidades internas, com orientação e avaliações semestrais.

E mais: todos os participantes que completarem o programa (02 anos), recebem um passaporte 
físico, para viagens internacionais!
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Operação Assistida

INÍCIO FIM

ESTÁGIO
ANDRITZ

Realização de Projeto

Plano de Capacitação Integração Experiência Internacional

Job Rotation

DURAÇÃO: 2 ANOS

E S TÁ G I O


