
                                                                                              

 
ASSISTENTE DE TRADE MARKETING 

 
A. Sumário das Funções: 

 Suporte a área de trade marketing com apoio a área de vendas – equipe campo;  

 Garantir o abastecimento e suporte das ações de campo, tanto para as equipes: RCAs e 
equipes de vendas dos clientes e as equipes de merchandising.  
 

B. Obrigações Específicas e Responsabilidades: 

 Garantir o abastecimento dos estoques de materiais promocionais e 
merchandising;  

 Garantir o suporte e abastecimento de materiais para as equipes de campo, 
vendas e merchandising, com materiais promocionais, de comunicação e 
merchandising; 

 Atualização e desenvolvimento de conteúdo para as plataformas on line: Extranet 
(canal com equipe de campo), site armazém promocional, atualização de sites dos 
clientes; 

 Interface com agência de comunicação e eventos; 

 Follow up das criações de artes para clientes: anúncios de tabloides, anúncios para 
revistas de distribuidores/atacados, desenvolvimento de e-mail mkt para equipe 
de vendas entre outras criações; 

 Planejamento e desenvolvimento de eventos em clientes; Feiras de negócios, 
convenções e treinamentos; 

 Suporte a área de merchandising; 

 Negociação junto a fornecedores de brindes, gráficas e entre outros; 

 Respostas ao SAC – assuntos de trade mkt; 

 Controle orçamentário – suporte a gerencia de trade mkt; 

 Desenvolvimento de materiais de comunicação das ações;  

 Desenvolvimento, junto a fornecedores, materiais de merchandising - displays. 
 

C. Pré-Requisitos Mínimos do Cargo ou Função: 

 Cursando ou formação superior em administração de empresas, marketing e/ou 
comunicação; 

 Conhecimento da rotina da área de trade marketing; 

 Conhecimento dos processos de criação de arte; 

 Entendimento de canais on line e mídias sociais. 
 

D. Capacidades e Habilidades: 

 Conhecimentos do pacote Office (domínio em Excel e Power Point); 

 Desejável conhecimento de Protheus (sistema ERP TOTVS); 

 Habilidade para falar em público; 

 Bom relacionamento interpessoal; 

 Pró atividade. 

E. Remuneração e Forma de contratação: 
Salário Mensal: R$ 1.969,67 
CLT efetivo 
 
 
 



                                                                                              

 
F. Benefícios: 

VR 
VT 
Assistência Médica 
Assistência Odontológica 
Seguro de Vida 
Subsídio para curso de capacitação técnica 
Subsídio para curso de idiomas 
PLR  
 

G. Jornada de Trabalho: 

Segunda a Sexta das 08:30 às 17:00 com 1hora de intervalo 

H. Faixa Etária: 

20 a 30 anos  

I. E-mail de contato: 

Enviar CV para: vagas@dkt.com.br 
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