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Job Description
115 milhões! Esse é o número de cartuchos de medicamentos fabricados na planta de Cambé. Como
AUXILIAR DE PRODUÇÃO na Novartis Brasil, você terá grande impacto no sucesso do nosso negócio.
Suas principais responsabilidades:
Suas responsabilidades incluem, mas não se limitam a:
• Auxiliar nos processos produtivos;
• Cumprir os Procedimentos Operacionais Padrão aplicados a área e a empresa;
• Colaborar com investigações de desvios e acidentes;

Diversity & Inclusion / EEO
A Novartis está empenhada em construir um excelente ambiente de trabalho inclusivo e um representante
diversificado da equipa dos doentes e das comunidades que servimos.

Minimum Requirements
O que você trará para a função:
• Ensino medio completo
Ao trabalhar na Novartis Brasil, você receberá:
Salário competitivo, PPR anual, seguro de vida, 30 dias de férias por ano, refeitório subsidiado, transporte
fretado, vale alimentação, assistências médica e odontológica, convênio farmácia, concessão gratuita de
medicamentos do grupo Novartis, estacionamento gratuito, convênio com Gympass e Espaço Energized for
Life.
Por que considerar a Novartis?
799 milhões. Essa é a quantidade de pessoas que nossos produtos atingiram em 2019 no mundo. E, embora
tenhamos orgulho disso, neste mundo de transformação digital e tecnológica, também devemos nos
perguntar o seguinte: como podemos continuar a melhorar e prolongar ainda mais a vidas das pessoas?
Acreditamos que as respostas são encontradas quando pessoas curiosas, corajosas e colaborativas como
você são reunidas em um ambiente inspirador. Onde você tem a oportunidade de explorar o poder dos dados
e digital. Onde você está autorizado a tomar riscos inteligentes e onde está cercado por pessoas que
compartilham sua determinação de enfrentar os desafios médicos mais difíceis do mundo.
Imagine o que você pode fazer na Novartis!
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Comprometimento com Diversidade e Inclusão
A Novartis abraça a diversidade, a igualdade de oportunidades e a inclusão. Temos o compromisso de formar
equipes diversas, representativas dos pacientes e comunidades que atendemos, e nos esforçamos para criar
um local de trabalho de inclusão que cultive inovações ousadas por meio da colaboração e capacite nosso
pessoal a liberar todo o seu potencial.
A Novartis oferece oportunidades iguais e considera todos os candidatos inscritos considerando suas
qualificações.
Division
Novartis Technical Operations
Business Unit
NTO SANDOZ TECHOPS
Location
Brazil
Site
Parana - Cambe
Company / Legal Entity
Sandoz do Brasil
Job Type
Integral
Employment Type
Regular
Shift Work
Não
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