Nota

Bosch abre mais de 480 vagas presenciais e
remotas para as áreas de Contact Center e
Administrativo em Joinville

Joinville – A Bosch, uma líder global no fornecimento de tecnologias e serviços,
está com mais de 480 vagas abertas para trabalho presencial na unidade de
Joinville, em Santa Catarina, e para a modalidade de trabalho remoto (home
office). As oportunidades estão disponíveis para profissionais de diversas áreas
e pré-requisitos e as inscrições podem ser feitas tanto pelo site da Bosch Brasil
quanto pelo portal Grupo RH Brasil.
Confira as oportunidades disponíveis: Analista Planejamento e Tráfego Pleno,
Analista Qualidade Pleno, Analista Suporte Informática Sênior, Assistente
Administrativo Júnior, Assistente Qualidade Júnior, Assistente Administrativo,
Atendente Call Center Júnior, Líder de Time, Supervisor Atendimento ao Cliente,
Assistente Vendas Júnior, Chefe de Estudos Novos Negócios.
Para checar as informações, verificar a modalidade das vagas (remoto ou
presencial) e realizar a inscrição, os interessados podem acessar o site da
Bosch Brasil por meio do link e o portal Grupo RH Brasil por meio do link.
Contato para imprensa:
Julio Rocha
Telefone: (19) 2103-2611
E-mail: julio.rocha@br.bosch.com

Com mais de 65 anos de história com o Brasil, o Grupo Bosch emprega atualmente no país
cerca de 8.200 colaboradores e registrou, em 2020, um faturamento líquido de R$ 5,1 bilhões
com a oferta de produtos e serviços para os setores Soluções para Mobilidade, Tecnologia
Industrial, Bens de Consumo e Energia e Tecnologia Predial. As operações do grupo na
América Latina empregam cerca de 9.800 colaboradores que contribuíram para gerar um
faturamento de 6,9 bilhões de reais, incluindo as exportações e vendas das empresas
coligadas. Para mais informações: www.bosch.com.br, www.bosch-press.com.br,
O Grupo Bosch é um líder mundial no fornecimento de tecnologia e serviços. A empresa
emprega mais de 400 mil colaboradores em todo o mundo (posição de 31.12.2021). A
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empresa gerou vendas de 78,8 bilhões de euros em 2021. As operações do Grupo estão
divididas em quatro setores de negócio: Soluções para Mobilidade, Tecnologia Industrial,
Bens de Consumo e Energia e Tecnologia Predial. Como uma empresa líder em IoT, a Bosch
oferece soluções inovadoras para casas e cidades inteligentes, Indústria 4.0 e mobilidade
conectada. A empresa busca por uma mobilidade sustentável, segura e fascinante e utiliza
sua expertise em sensores, software e serviços, assim como sua própria nuvem de IoT para
oferecer aos seus consumidores conectados múltiplas soluções a partir de uma única fonte. O
objetivo estratégico do Grupo Bosch é disponibilizar inovações para uma vida conectada com
produtos e soluções que contêm inteligência artificial (IA) ou que foram desenvolvidos ou
fabricados por meio da IA. Com isso, a Bosch aprimora a qualidade de vida em todo o mundo
com produtos e serviços inovadores concebidos para fascinar e, assim, cria "Tecnologia para
a Vida". O Grupo Bosch é composto pela Robert Bosch GmbH e cerca de 440 subsidiárias e
empresas regionais presentes em aproximadamente 60 países. Incluindo os representantes
de vendas e serviços, a rede global de produção, engenharia e vendas da Bosch abrange
quase todos os países do mundo. Com mais de 400 localidades no mundo, o Grupo Bosch é
neutro em carbono desde o primeiro trimestre de 2020. A base para o crescimento futuro da
organização é sua força inovadora. A Bosch emprega 76.300 colaboradores na área de
pesquisa e desenvolvimento em 28 localidades em todo o mundo, bem como cerca de 38 mil
engenheiros de software. Mais informações: www.bosch.com, www.iot.bosch.com,
www.bosch-press.com
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