Contratando:

Consultor Especialista em
Engajamento Corporativo
Maio de 2022

Propósito geral da oportunidade:
Apoiar e colaborar tecnicamente com os esforços do setor privado para estabelecer uma cadeia de
fornecimento sustentável na pecuária brasileira.

Área de Formação:
Engenharia florestal, Eng. ambiental, Eng. agronômica, Zootecnia, ou áreas correlatas com atuação na área
de meio ambiente e agronegócio.

Principais Atribuições:
•
•
•
•

•
•
•

Atuar no engajamento do setor privado, principalmente frigoríficos, produtores rurais pecuaristas e
suas respectivas plataformas (associações e outros fóruns de discussão).
Representar profissionalmente a NWF no Brasil nas interações com os atores, fazer apresentações
técnicas e discutir um plano de trabalho com atores relevantes no setor privado.
Apoiar na criação e implementação de compromissos de fornecimento de carne sustentável da
cadeia da pecuária bovina no Brasil.
Suporte na avaliação das capacidades dos sistemas existentes de rastreabilidade e gerenciamento da
cadeia de suprimentos e apoio no desenvolvimento e implementação de novas abordagens para
ajudar a solucionar as lacunas existentes.
Apoiar a geração de material de comunicação (apresentações e artigos entre outros) alinhados com
a equipe e trabalhos realizados pela NWF.
Desenvolver atividades estabelecidas no plano de trabalho com a NWF e colaborar com o setor
privado para atingir os resultados previstos.
Revisar, editar, verificar e escrever materiais, relatórios, protocolos e outros documentos,
juntamente com o time da NWF e seus parceiros.

Pré-Requisitos
•
•
•
•
•

Mínimo de 2 anos de experiência em colaboração com o setor privado em projetos relacionados com
o agronegócio.
Excelente capacidade para se comunicar e estabelecer relacionamentos de mútua confiança com
pessoas chaves nos frigoríficos e produtores rurais.
Experiência em colaboração com o setor privado, em fazer apresentações e preparar relatórios de
progresso.
Boa capacidade de gerenciamento de tempo, organização e atenção à detalhes.
Capacidade para trabalhar como parte de uma equipe global para desenvolver soluções robustas.

•
•
•
•
•
•

Interesse e aptidão com trabalho junto a atores do setor privado incluindo, mas não restrito à,
frigoríficos e fazendas fornecedoras de gado.
Interesse em trabalhar com uma equipe internacional, sediada nos Estados Unidos e com membros
da equipe no Brasil, no Reino Unido e de outros países.
Capacidade de tomar a iniciativa, priorizar o trabalho e cumprir os prazos das tarefas.
Capacidade de trabalhar com diferentes grupos e partes interessadas.
Experiência trabalhando em projetos complexos com múltiplas partes interessadas.
Disponibilidade para viagens à trabalho no Brasil e habilitação para dirigir – CNH Categoria B.

Qualificações / Requisitos desejáveis
•

•

Conhecimentos em questões ambientais de propriedades rurais como CAR-Cadastro Ambiental
Rural, PRA- Programa de Regularização Ambiental, Código Florestal, processos de regularização em
Secretarias Estaduais.
Conhecimento sobre sistemas de administração / monitoramento de cadeia de suprimentos no
agronegócio.

Detalhes do contrato:
o Local: remoto/home office (baseado no Brasil).
o Este é um contrato com previsão de término para 31 de dezembro de 2022, mas que pode ser revisto
e estendido até agosto de 2023 ou posterior, conforme interesse, disponibilidade de recursos e
continuidade do projeto.

Observações:
Os pré-requisitos acima são sugestões, não regras rígidas, sendo assim aguardamos ansiosamente a sua resposta. Você
terá a oportunidade de ser considerado para essa vaga independentemente se sua experiência se referir a trabalhos
remunerados ou voluntário.

Os interessados devem enviar uma carta de interesse e um currículo num único e-mail
copiando os três endereços a seguir:
Hillary Fenrich fenrichh@nwf.org
Francisco Beduschi beduschif@nwf.org
Katiuscia Moreira katiuscia.moreira@nwf.org

Saiba mais sobre a NWF no Brasil em: https://international.nwf.org/brasil/

