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OPORTUNIDADE NA ÁREA COMERCIAL 

REGIÃO DE TAMBORÉ – BARUERI - SP 

Categoria: Comercial 

Cargo: Sales Junior – Assistente Comercial 

Nível: Profissional  

Remuneração: A combinar 

Tipo de contratação: A combinar 

Carga Horária: Integral  

Benefícios: A combinar 

Requisitos mínimos: 

        » Ensino superior completo ou em andamento; Cursos desejados: Administração, Marketing, Publicidade, Moda, 
Engenharia e Economia. 

        » Conhecimento do pacote Office, domínio avançado da ferramenta Excel; 

        » Comunicativo, dinâmico, responsável, transparente, atencioso, inovador, criativo e proativo;   

        » Ter empatia, bom relacionamento interpessoal, condições de negociação, visão estratégica; 

        » Gostar de lidar com clientes e vendas; 

        » Ter flexibilidade de horários; 

   » Inglês intermediário desejável.  

 

Breve descrição das funções:  

- Atuar no objetivo de mudar o foco das vendas para experiência e valor agregado por meio de excelente relacionamento e 
prestação de serviço; 

- Desenvolver agenda de atendimento de clientes no showroom, foco em vendas; 

- Realizar vendas e pedidos para clientes em visita ao showroom; 

- Atender clientes de forma personalizada; 

- Abertura de novos negócios – prospectar e ativar clientes; 

- Criar e fortalecer o relacionamento com clientes;  

- Atuar como interface entre clientes, equipe de vendas e equipe operacional; 

- Desenvolver estratégias e ações específicas combinadas entre comercial & marketing para agregar valor às vendas;  

- Orçamento e controle de custos (hospedagem, passagens, transporte e alimentação); 

- Acompanhar metas e indicadores; 

- Relatórios diversos de acompanhamento das vendas e controles; 

- Gestão do estoque de insumos showroom; 

- Manter a organização dos mostruários showroom; 

- Atendimento pós-vendas (resoluções de problemas a fim de antecipar soluções para o cliente) - contato com clientes via 
telefone e e-mail; 

- Suporte à gerência. 

Interessados, por favor, enviar CV para o e-mail: chirata@marcolin.com. 
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