
ESTÁGIOS DE VERÃO 2019 - NACIONAL  

Conhece os Cantos à Casa! 

 Nacional 

 Queres conhecer como os produtos chegam às nossas Lojas? 

 Sabes como fazemos projetos nas casas dos nossos Clientes? 

 Queres saber como acompanhamos a evolução das nossas vendas? 

 

Vem conhecer os cantos à casa! 

O QUE TEMOS PARA TE OFERECER? 

- O teu primeiro contacto com o nosso negócio de retalho e grande distribuição; 

- A possibilidade de conheceres as diferentes áreas de loja ou departamentos da sede e como 

se interligam (exemplos: Supply, Comércio; Jardim, Cozinhas; Oferta, Logística, Gestão); 

- Um plano de acompanhamento de estágio e o acompanhamento de um mentor/tutor que te 

integrará na nossa Cultura e Valores; 

- A oportunidade para desenvolver competências pessoais e profissionais; 

- Mais importante! A oportunidade de tomares consciência daquilo que gostas. Na prática que 

áreas mais te cativam?; 

- Uma bolsa de estágio atrativa; 

- A possibilidade de realizares o teu estágio em diferentes lojas de diferentes formatos, em 

Lojas Leroy Merlin perto de ti. 

 

Possibilidade de voltares à casa! 

Descobre mais sobre a nossa casa ao mesmo tempo que constróis o teu futuro. No fim do 

estágio de Verão poderás ser convidado a voltar à nossa casa no Verão seguinte. Depois de 

conheceres e consolidares o que aprendeste, poderás ter a oportunidade de voltar e aportar 

mais valor! 

 

Programa: 

- Duração 2 a 3 meses entre os meses de Junho e Setembro; 

- Podes candidatar-te até 30 de Junho.  

O QUE PROCURAMOS EM TI? 



o Facilidade de Relacionamento Interpessoal e Team-player 

o Capacidade de Aprendizagem e Autonomia 

o Uma Atitude Proativa 

o Retail lover! 

o Orientação para o Cliente 

o Curiosidade pelo digital 

o Licenciaturas: Eng. Gestão Industrial, Tecnologias de Informação, Gestão, Economia, 

Recursos Humanos, Engenharias, Arquitetura, entre outras. 

Se tens interesse no sector do Retalho, junta-te a nós e VEM CONHECER OS CANTOS À CASA!  

 


