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A CCP é uma das principais empresas de aquisição, locação, venda, desenvolvimento e operação de imóveis comerciais
do Brasil.

 

Nossa história é feita de tradição e solidez, mas nosso compromisso é com a transformação.

Somos uma das empresas líderes em desenvolvimento, comercialização e administração de imóveis comerciais no mercado
brasileiro. Somos referência em real estate por nossa longa experiência no segmento de propriedades comerciais,
possuímos um portfólio de excelente qualidade, com forte atuação nos segmentos de Edifícios Corporativos e Shopping
Centers. Não temos medo de trazer novas ideias para o mundo e atuamos no eixo Rio-São Paulo, além de outras capitais do
país.

 

Missão

Focamos em tornar o ambiente em que operamos mais acolhedor e agradável, através da inovação e da qualidade. Para
tornar a Companhia mais rentável entre os seus pares e reconhecido por seus elevados padrões éticos.

 

Visão

Ser a empresa mais admirada no setor imobiliário de renda do Brasil.

DESCRIÇÃO DA VAGA - PRINCIPAIS ATIVIDADESDESCRIÇÃO DA VAGA - PRINCIPAIS ATIVIDADES
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�Estudantes de graduação recém-formados nos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Economia,
Engenharias, Marketing, Relações Internacionais e Relações Públicas;

�Formação superio completa com ano de formação entre: Dez/17 e Dez/20;

� Quem possui inglês avançado à fluente;

� Quem tem Excel intermediário;

�Quem tem disponibilidade para trabalhar no período comercial;

� Buscamos profissional que tenha iniciativa, criatividade, adaptabilidade para mudanças e visão de futuro;

VAI CURTIR QUEMVAI CURTIR QUEM

Quem é tem iniciativa, criatividade e interesse em atuar nas seguintes áreas:

 

Comercial - Edifícios Corporativos

Esta área é muito engajada em na comercialização e gestão do portifólio de Edifícios Corporativos da companhia,
envolvendo gerenciamento de contratos de locação e relacionamento com os locatários.

 

Novos Negócios

A área de Novos Negócios atua com mapeamento de mercado, prospecção, estudos de viabilidade para vendas e
aquisições de ativos imobiliários.

 

Financeiro Estratégico - Shopping Center

Esta área é responsável por dar suporte aos Shoppings em decisões estratégicas, através de análises de indicadores
financeiros, relacionados ao segmento de Shopping Center. Envolve muitas negociações corporativas, análise de mercado e
estudo de cenários.

 

Planejamento e Controle

A área de Planejamento e Controle é responsável pela consolidação de dados, simulações e projeções de indicadores
financeiros. Realiza análise de fluxo de caixa e elabora relatórios que apoiam em tomadas de decisão referentes a
investimentos.

 

FAZ PARTEFAZ PARTE
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� Desenvolvimento de Carreira;

� Alta Possibilidade de Efetivação;

� Assistência médica;

� Assistência Odontológica;

� Vale transporte;

� Vale refeição;

� Seguro de vida;

� Programa de Participação nos Resultados - PPR;

POR QUE VALE A PENAPOR QUE VALE A PENA
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