
 

 

Estagiário Administrativo de Boutique 

Empresa: GRUPO RICHEMONT – MARCA MONTBLANC 

Bolsa: R$ 1.960,00  

1 vaga: São Paulo  

Deverá estar cursando Administração, Economia ou cursos afins, a partir do 4° semestre, com 

disponibilidade para o horário das 15h às 22h. 

 

Principais atividades: 

Dar suporte geral ao Gerente da Boutique nas seguintes atividades: 

Atividades gerais da Boutique: 

 Cadastrar novos clientes no sistema. 

 Utilizar procedimentos de segurança e operação de abertura e fechamento (segundo 
detalhe no manual da boutique), proporcionando documentação apropriada para o final do 
dia, dar suporte as áreas responsáveis (Financeiro, ICS, Segurança). 

 Encaminhar e distribuir correspondências e e-mails recebidos. 

 Conferir fechamento diário de vendas para envio ao departamento financeiro. 

 Enviar relatórios diários/semanais/mensais de atividades da Boutique para diferentes 
departamentos (Financeiro, SAV, RH, Gerência) 

 Dar suporte na comunicação com as diferentes áreas administrativas da empresa como TI, 
Finanças, RH, Marketing. 

 Manter a organização da Boutique. 
 

Estoque: 

 Gerar Notas Fiscais de Venda, Troca e Transferências. 

 Gerar Notas Fiscais de Produções e Demonstrações, e acompanhar suas devoluções. 

 Colaborar com os processos de transferência de mercadoria para outras boutiques. 

 Colaborar com os processos de devolução de mercadorias para o armazém central. 

 Conferir e receber no ASW mercadoria do armazém central ou das outras boutiques. 

 Auxiliar no procedimento de contagem cíclica mensal do estoque da Boutique 

 Informar aos departamentos responsáveis divergências com recebimentos ou com 
números de série dos produtos 

 

Serviço Atenção ao Cliente: 

 Auxiliar na organização de Ordens de Serviços. 

 Colaborar com o envio/recebimento de mercadorias ao centro técnico, mantendo registro 
de todos os dados de remessas nos arquivos próprios. 

 Receber e colocar todas as encomendas e devoluções nos lugares designados, dentro da 
boutique, avisando ao vendedor responsável e manter follow-up das ordens em aberto. 

 Emissão de Notas Fiscais de Serviço e Remessas para Conserto. 

 Atualizar os sistemas: ASW + Saphir quando as ordens de serviço forem retiradas  



Requisitos: 

 Ótimos conhecimentos no Pacote Office, principalmente em Excel. 

 Boa habilidade numérica 

 Boas relações interpessoais. 

 Espírito de trabalho em equipe. 

 Proatividade 
 

Benefícios:  

Vale Transporte, Tíquete Refeição, Seguro de Vida em Grupo 

Idiomas: 

Inglês – Intermediário / Avançado 

 

Enviar e-mail para: lucilene.sanches@richemont.com indicando no assunto: “Estagiário ADM BTQ”. 
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