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Publicado em 04/04/2013, às 18h58  

Última atualização em 04/04/2013, às 18h58

Resende

Como previsto em dezembro de 2012 na reunião entre o CEO da 3CORP Technology,
Giuseppe Forestiero, e o prefeito de Resende José Rechuan (PP), a empresa irá se

expandir ainda mais em Resende neste ano, e para isso está oferecendo

oportunidades de emprego.

A empresa que está um pouco mais de um ano no município, e a única do setor de

tecnologia na região, tem o objetivo de levar mais conhecimento tecnológico para
Resende e todo o Sul Fluminense.

O CEO da 3CORP, Giuseppe Forestiero, disse que a empresa vem investindo na
região e qualificando mão-de-obra na área da tecnologia.

- A grande vantagem de estar na região tem sido a retenção da mão de obra mesmo
porque a empresa tem investido em treinamentos. Só em 2012, a 3CORP investiu U$

200 mil em treinamentos trazendo inclusive instrutores da Alcatel-Lucent da França -
falou.

Seguem abaixo as vagas que estão abertas em Resende, Rio de Janeiro e Belo

Horizonte:

Resende:

- Especialista de Dados - 02 vagas
- Técnico de Campo Júnior - 01 Vaga
- Técnico de Campo Pleno - 01 Vaga
- Assistente Administrativo - 01 vaga

Rio de Janeiro:
- Técnico de Campo Jr - 02 vagas

Belo Horizonte:
- Técnico de Campo - 01 vaga

Serviço
Interessados em se candidatar às vagas deverão encaminhar seus currículos para

rh@3corp.com.br

Sobre a 3CORP Technology

A 3CORP Technology é uma empresa brasileira que está há 12 anos no mercado e é
voltada para a entrega das melhores e mais avançadas soluções de Infraestrutura de

Telecom. A 3CORP atua como Premium Business Partner da Alcatel-Lucent,

integradora das empresas Genesys e Verint e comercializa plataformas de voz, dados
e aplicações, representando assim uma empresa que opera em mais de 130 países

oferecendo as melhores soluções para clientes de todos os portes. 

A empresa possui clientes nos segmentos financeiros, de governos, indústrias,

hotéis, hospitais, serviços e conta com uma equipe de profissionais altamente
qualificados nas áreas comercial, técnica e de desenvolvimento voltadas a criar,

prover, implementar e dar suporte de acordo com a necessidade dos clientes.

Com atuação nacional, a 3CORP está com sua sede em Resende, desde 2011, onde

funciona toda parte de Logística, Centro de Distribuição, Laboratório Técnico, Central

de Atendimento, NOC (Atendimento Remoto), Administração Geral e conta com filiais
em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.
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