Leão Alimentos e Bebidas abre
vagas de emprego em Linhares/ES
Para quem sempre sonhou em trabalhar em uma das mais importantes empresas do Espírito Santo,
esta é a chance. A Leão Alimentos e Bebidas, responsável pela gestão de toda a linha nacional de
sucos, néctares, achocolatado, isotônicos, energético e chás do portfólio da Coca-Cola no Brasil,
anuncia a abertura de vagas de trabalho em sua unidade fabril localizada em Linhares/ES. Entre as
oportunidades estão posições para mecânicos, ajudantes de produção, operadores de empilhadeira e
operadores de transpaleteira, dentre outras. Os interessados podem acessar os detalhes dessas e de
outras vagas – inclusive para níveis mais altos – no site www.vagas.com.br/leao. É importante ressaltar
que todas as vagas são elegíveis para pessoas com deficiência.
A Leão Alimentos e Bebidas oferece salário compatível com o mercado, plano de saúde
coparticipativo, plano odontológico, refeição na empresa, ticket alimentação, transporte fretado,
previdência privada, participação nos resultados, beneficio na farmácia e seguro de vida. Os currículos
devem ser enviados para o e-mail selecao@leaoalimentosebebidas.com.br ou deixados na recepção da
Leão (Fazenda Giuclube, s/n Bairro Canivete - Linhares/ES. CEP: 29901-401).
Sobre a Leão Alimentos e Bebidas – responsável pela gestão de toda a linha nacional de sucos,
néctares, achocolatado, isotônicos, energético e chás do portfólio da Coca-Cola no país. A Leão atua
nos segmentos de néctares, bebidas mistas, energético, isotônicos, achocolatado e chás secos, solúveis
e prontos para beber, respondendo pela fabricação de produtos das linhas Del Valle Mais, Del Valle
Kapo, Del Valle Frut, Del Valle para o Mc Donald’s, Laranja Caseira, Burn, Powerade, I9, Matte Leão,
Chá Leão, Leão Ice Tea, Chimarrão Pampas e Guaraná Power.
Conta atualmente com quatro unidades fabris próprias, localizadas nas cidades de Linhares (ES),
Americana (SP), Fernandes Pinheiro (PR) e Fazenda Rio Grande (PR), a primeira fábrica do Brasil a
receber a certificação LEED (Liderança em Energia e Design Ambiental), onde a empresa produz a linha
de chás solúveis e para infusão da marca Matte Leão.
Além das fábricas para a produção de bebidas, a empresa também responde pelas atividades da TROP
Frutas, processadora de frutas sediada em Linhares (ES), integrando toda a cadeia produtiva de sucos
por meio desta unidade.
Mais informações para a imprensa sobre a Leão Alimentos e Bebidas:
Alexandre Moreno (alexandre@bansen.com.br) e Marcelo Fontenele (marcelo@bansen.com.br)
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