
Consultor de Vendas - Field Sales (SP) 

DESCRIÇÃO DA VAGA 

Gosta de desafios? 

Venha transformar o comércio mundial junto com a gente! 

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES 

Sua missão é ir a campo, entender o negócio e as necessidades dos lojistas e traduzi-las 

em oportunidades que gerem seu empoderamento e crescimento. 

 

O Consultor de Vendas é responsável por: 

● Planejar e executar suas rotas comerciais externas 

● Prospectar novos clientes; 

● Realizar visitas diárias aos clientes potenciais (lojistas); 

● Registrar informações das visitas no sistema; 

● Fechar parcerias com o lojistas para vender com o olist. 

REQUISITOS E QUALIFICAÇÕES 

● Desejável Ensino Superior (completo ou cursando); 

● Desejável experiência na área comercial; 

● Experiência com vendas externas será um diferencial; 

● Ser movido por metas, desafios e resultados; 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

BENEFÍCIOS FLEXÍVEIS 

 

Já imaginou decidir o quanto você vai receber no seu vale-alimentação? No olist isso é 

totalmente possível. Isso acontece porque disponibilizamos um pacote de benefícios 

flexíveis baseado em um sistema de pontuação. Com ele, você decide onde colocar seus 

pontos e monta a sua própria combinação de benefícios. Confira abaixo algumas das 

vantagens em fazer parte do nosso time: 

 

● Frutas fresquinhas todos os dias; 

● Chá e café à vontade; 

● Vending machine com bebidas e diversos lanches; 



● Pão caseiro toda semana; 

● Happy hour semanal com comidas e bebidas liberadas; 

● Desconto em restaurantes, universidades, escolas de idiomas e outros 

estabelecimentos; 

● Auxílio graduação, pós-graduação e curso de idiomas; 

● Programa de indicação de funcionários; 

● Biblioteca; 

● Universidade olist com mais de 20 cursos em temas diversos; 

● Cursos online 100% custeados pela empresa; 

● Vale-Refeição ou Vale-Alimentação; 

● Vale-transporte; 

● Estacionamento para bikes e carros; 

● Plano de Saúde; 

● Plano Odontológico; 

● Seguro de Vida; 

● GymPass; 

● Magnetis. 

VEM COM A GENTE! 

O olist é a maior loja de departamentos dos marketplaces e a ferramenta de 

empoderamento de lojistas que mais cresce no Brasil. Nossas soluções impactam 

positivamente os resultados de milhares de empresas, desde pequenos negócios até 

grandes marcas do mercado. 

 

Com a nossa tecnologia robusta, já agregamos valor à vida de mais de 9 mil lojistas que 

utilizam nossa plataforma de vendas todos os dias. Eles cadastram seus produtos para 

serem vendidos em nossa loja dentro dos principais sites varejistas do país. 

 

Esse modelo de negócio vem sendo construído e aprimorado por mais de 200 

profissionais determinados a revolucionar o comércio mundial. 

 


