
 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

 
UM BOM COMEÇO É A CHAVE DE UMA CARREIRA DE SUCESSO 

 
Nelt anuncia competição para programa de desenvolvimento pago 

“Bom Começo 6” 
 

 
Belgrado, 6 de abril de 2021 - Este ano, a empresa Nelt está anunciando um 
concurso para o programa de desenvolvimento pago “Bom Começo”. Pela sexta 
vez consecutiva, os alunos do último ano, graduados ou alunos de mestrado têm a 
oportunidade de adquirir uma experiência profissional inestimável e garantir um 
bom início de carreira por meio de treinamento remunerado para uma posição na 
área de gerenciamento de contas principais (key account management) nesta 
empresa. Os interessados podem se inscrever para participar do programa no site 
do Infostud, LinkedIn, ou no nosso site www.nelt.com/karijera até 23 de abril, 
seguido de processo seletivo. 
 
Um programa de treinamento cuidadosamente elaborado sob o lema “Bom 
Começo é a Chave” abre espaço para os participantes ganharem experiência de 
trabalho na área de vendas. Ao longo de seis meses de intenso trabalho com 
gerentes experientes de clientes principais, os participantes terão a oportunidade 
de conhecer diferentes níveis de organização de vendas, como também seus 
deveres e responsabilidades na empresa.  
 
Por meio de treinamentos, workshops e trabalho ativo com mentores, os jovens 
obterão uma visão abrangente sobre o funcionamento das vendas em um grande 
sistema e passarão por todas as situações que poderão enfrentar no seu trabalho 
no futuro. Cada fase do programa inclui uma avaliação dos conhecimentos 
adquiridos pelos participantes.  
 
"Bom Começo oferece um conteúdo rico, projetado para que, por meio de 
treinamento, trabalho com mentores e desenvolvimento de projetos, você obtenha 
conhecimento sobre vendas desde o nível básico. Se você adicionar a isso suas 
ambições, o desejo de ter um emprego interessante e dinâmico para aumentar a 
sua imagem sobre o mundo de negócios, fica claro porque você deve optar por 
este programa", destaca Djordje Kuzmanović (Kuzmanovitch), Key Account 
Manager e aluno da geração 2018/2019. 
 
O programa, que permite que alunos e graduados ambiciosos ganhem experiência 
profissional na área de vendas, foi lançado em 2015 e grande parte dos que hoje 
fazem parte da equipe de vendas da Nelt participaram do mesmo, o que revela a 
qualidade dos candidatos e do treinamento. 
 
Guiado pela ideia de que jovens dedicados representam o futuro da empresa e da economia 
nacional, o Grupo Nelt, líder em distribuição e logística que emprega mais de 4.000 pessoas e atua 
em dois continentes, coloca o investimento em educação entre suas prioridades estratégicas. 
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Para todas as informações adicionais, entre em contacto com Represent Communications 
+381 11 7152-500. Pessoa de contacto: Dijana Davidović Tomanović, +381 63 385-403, 

dijana.davidovic@represent.rs 
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