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GUIA DO SETOR COLCHOEIRO
A ABICOL lança um canal de serviços para seus associados: o GUIA DO SETOR
COLCHOEIRO, por meio do qual será possível cadastrar vagas de trabalho ou
currículos, divulgar máquinas e equipamentos para compra ou para venda, além
de possibilitar a busca de fornecedores de produtos e de serviços destinados à
industria de colchões.

O GUIA DO SETOR COLCHOEIRO ou simplesmente GUIA ABICOL é composto por três
serviços, a saber:
FORNECEDORES: Na área "FORNECEDORES" do GUIA ABICOL, empresas e instituições
poderão divulgar seus produtos e serviços, numa espécie de catálogo digital. Para fazer
parte deste catálogo, o fornecedor deve cadastrar-se em formulário específico e recolher
taxa de divulgação para um período de seis meses no site da entidade. haverá custo para
divulgação de fornecedor associado, mas o formulário é obrigatório para todos.
CLASSIFICADOS: Na área "CLASSIFICADOS" do GUIA ABICOL as fábricas de colchões
associadas poderão divulgar máquinas e equipamentos para compra ou para venda. A
divulgação, sem custo para o usuário, ficará disponível por seis meses ou até que o usuário
solicite a exclusão, o que acontecer primeiro.
EMPREGOS: Na área "EMPREGOS" do GUIA ABICOL, profissionais do setor do setor
colchoeiro poderão cadastrar seus currículos no canal, desde que estejam a mais de 90
(noventa) dias desvinculados de fábrica de colchão associadas. As fábricas de colchões
também poderão cadastrar suas vagas e, se for o caso, aguardar candidatos de forma
confidencial. Na divulgação da vaga, a fábrica poderá optar pela confidencialidade, assim
como o nome do profissional cadastrado será acessado apenas por fábricas associadas que
tenham vaga registrada no GUIA ABICOL

Para usufruir desses serviços, acesse www.abicol.org/guiacolchoeiro
Dúvidas, críticas e ou sugestões, entre em contato conosco por email ou whatsapp.
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