Oportunidade 1
Procuramos profissional na área comercial (preferência pessoa jurídica) para desenvolvimento e
manutenção de novos clientes através de Planejamento, Execução e Gestão de Vendas, Marketing,
Treinamento de Equipe e Pós-Vendas. Preferível que o profissional tenha experiência no segmento de
Alimentos Congelados (PESCADOS), possuir veículo, telefone fixo e celular, computador, acesso à internet,
Inscrição no CORE e carteira de clientes já estabelecida para Representação Comercial ou Distribuição.
TAREFAS: 1. Definição dos canais de distribuição e revenda regional e conquista do mercado ante a
concorrência; 2. Criação e implantação de estratégias para área de operações; 3. Rotas de vendas; 4.
Fortalecimento da imagem corporativa da empresa 5. Desenvolvimento de fortes parcerias com vistas à
exclusividade (regional) no fornecimento de produtos; 6. Negociação financeira com os principais clientes.
Empresa iniciando nova rota de crescimento no Mercado Doméstico Brasileiro e em fase de estruturação
da sua Rede Regional de Representação Comercial - “Equipe de Vendas Nordeste”. Representantes
comerciais que tenham interesse em participar da nossa “Equipe de Vendas Nordeste” devem encaminhar
para o e-Mail:marketing@santainespescados.com.br as seguintes informações: 1. Curriculum Vitae (com
foto); 2. Breve descrição das atividades profissionais desenvolvidas; 3. 05 maiores clientes e respectivos
volumes negociados e; 4. outros pormenores que julguem necessários.
Entrar em contato com: Roberto Miranda
Telefone: 81997903096
Email: marketing@santainespescados.com.br
_________________________________________________________________________________

Oportunidade 2

Oportunidade 3
Informações sobre a vaga:
O Laticínio Escola, uma das mais conceituadas indústrias de laticínio de Minas Gerais, consolidada no
mercado nacional e responsável pela produção do Melhor Doce de Leite do Brasil, o Doce de Leite Viçosa,
está contratando Representante Comercial para:
- Mesorregião Leste Potiguar
Para participar do processo seletivo o candidato deve enviar para o e-mail comercial@funarbe.org.br,
até o dia 30/11/2018:
- Região de interesse para atuação
- Cartão CNPJ da empresa de representação comercial
- Inscrição de pessoa jurídica no CORE (atualizada)
- Contrato Social da empresa de representação comercial
- Referências de empresas representadas e clientes atendidos (Nome e Telefone de pessoa de contato).
IMPORTANTE: No campo assunto do e-mail, você deverá digitar RC seguido da sigla do seu estado.
Exemplo: Para o estado de Minas Gerais ficaria RCMG

Informações sobre a empresa:
Razão Social: Fundação Arthur Bernardes - Laticínio
CNPJ: 20.320.503/0009-09
Endereço: Campus Universidade Federal de Viçosa
Bairro: UFV
Cidade: Viçosa
UF: MG
E-mail: comercial@funarbe.org.br
Telefone: (31) 3899-5452
Contato: Daniel Fernandes
Site: www.produtosvicosa.org.br
OBSERVAÇÃO: Aguardo confirmação do recebimento da oportunidade.
Atenciosamente,
Daniel Fernandes Pinto
Setor Comercial
produtos Viçosa - Laticínio Escola
Edifício Sede, s/n - Campus da UFV
36570-900 Viçosa-MG Brasil
Phone: +55 (31) 3899-5452
www.produtosvicosa.org.br
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