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Supervisor / Supervisora De Vendas  Bluemenau
Norte Shopping em Blumenau  SC

Título da vaga Supervisor / Supervisora De
Vendas  Bluemenau Norte Shopping
Empresa
Empresa com nome confidencial

A combinar. Período Integral. Efetivo – CLT

Salário
l

A combinar

Seguir esta empresa Seguir esta empresa

Jornada Período Integral
Tipo de contrato Efetivo – CLT
Salário A combinar

Descrição
l

Área e especialização profissional: Comercial, Vendas  Lojas / Shopping

l

Nível hierárquico: Operacional

l

Local de trabalho: Blumenau, SC

l

Regime de contratação de tipo Efetivo – CLT

l

Jornada Período Integral

l

Na Centauro, acreditamos que o esporte é para todos e quando pensamos em ‘todos’, não
existe exceção. Tudo que fazemos aqui é baseado em relações de gente para gente.
Acreditamos muito que envolver pessoas diversas na nossa caminhada fortalece o nosso
propósito: mobilizar pessoas, impulsionar o esporte e transformar vidas. Afinal, isso não é só
sobre uma ação afirmativa, mas também sobre englobar novas visões que nos ajudem em
nosso caminho para sermos uma empresa cada vez mais diversa. Sabemos que temos uma
longa jornada pela frente na construção de uma empresa mais inclusiva.

l

Estamos começando esta maratona, mas estamos obstinados a fazer da Centauro um espaço
acolhedor, plural, cheio de personalidade e por isso todas as nossas são também destinadas a
Pessoas com Deficência e/ou beneficiários reabilitados. Juntos, podemos aprender e evoluir a
partir de cada perspectiva individual. Se você se identifica com o nosso propósito, vem fazer
história com a gente. Entre em movimento com uma equipe que joga junto e valoriza o respeito e
a colaboração.

l

TimedeCampeõesCentauro

l

VocêéNossaCara

l

A pessoa que ocupa a função de SUPERVISÃO DA ÁREA DE VENDAS, é considerada atacante do
nosso time.

l

Coordenar, acompanhar, treinar e orientar a equipe na realização das tarefas, garantindo que o
padrão de atendimento seja seguido, fornecendo feedback diários com relação ao atendimento e
ao desempenho, visando a melhoria contínua no alcance dos resultados;

l

Efetuar a gestão de estoque do setor, analisando o desempenho dos produtos, visando assim,
propor abertura e/ou adequação dos limites;

l

Realizar conferência qualitativa e quantitativa do setor, garantir que todos os produtos do setor
estejam com preços marcados corretamente;

l

Realizar diariamente, a reunião e acompanhar o desempenho de acordo com as metas diárias,
visando atingir os resultados propostos;

l

Fazer os acompanhamentos administrativos (pontos, escalas, folgas, horas extras, advertências,
entre outros), junto aos colaboradores liderados, de acordo com normas e procedimentos;

l

O que você precisa para essa posição no jogo:

l

Possuir ensino superior completo, muita energia e ter experiência na área de vendas é um super
diferencial.

Exigências
l

Escolaridade Mínima: Ensino Superior

Benefícios adicionais
l

Assistência médica, Assistência odontológica, Bônus por resultado, Participação nos lucros,
Seguro de Vida, Valerefeição, Valetransporte

Localidade Blumenau, SC

Mais de 50 candidaturas para a vaga
Denunciar Vaga

