OPORTUNIDADES
VENDEDOR EXTERNO
REQUISITOS
•
•

Local: Porto
Seguro/BA

CNH A/B
2° grau completo (Superior será diferencial);

•

Enviar currículo
Preparar a rota do dia e visitar pontos de vendas com o veiculo daaté dia 24/03

•
•
•
•
•
•

empresa;
Executar rotina básica para efetuar venda;
Preparar e realizar a pré-venda do mix de produtos;
Analisar e planejar execução de mercado
Negociar vendas com flexibilidade de preço e prazo
Orientar os clientes quanto a prática de preço
Verificar material de merchandising nos PDVs

PRINCIPAIS ATIVIDADES

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
• Salário + Comissão + Ticket Alimentação + Plano de Saúde + Odontoprev
________________________________________________________

Somos uma revenda da AMBEV, localizados em Eunápolis/BA.
Nossa missão é alcançar nossos clientes e consumidores promovendo
satisfação plena, com excelência operacional e gerar desenvolvimento por
onde passarmos.
Nossa cultura é voltada para segurança e com foco em construir um
ambiente inclusivo e colaborativo, onde as pessoas possam ser o melhor
delas mesmas.
Nossa visão é ter e manter pessoas apaixonadas pelo que fazem e engajadas
Interessados enviar currículo no e-mail
com a cultura da empresa

gp7.vagas@gp7distribuidora.com.br

OPORTUNIDAD
ES
VENDEDOR EXTERNO
REQUISITOS
•
•

CNH A/B
2° grau completo (Superior será diferencial);

Local:
Arraial
D’Ajuda/BA

•

Enviar currículo
Preparar a rota do dia e visitar pontos de vendas com o veiculo daaté dia 24/03

•
•
•
•
•
•

empresa;
Executar rotina básica para efetuar venda;
Preparar e realizar a pré-venda do mix de produtos;
Analisar e planejar execução de mercado
Negociar vendas com flexibilidade de preço e prazo
Orientar os clientes quanto a prática de preço
Verificar material de merchandising nos PDVs

PRINCIPAIS ATIVIDADES

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
• Salário + Comissão + Ticket Alimentação + Plano de Saúde + Odontoprev
________________________________________________________

Somos uma revenda da AMBEV, localizados em Eunápolis/BA.
Nossa missão é alcançar nossos clientes e consumidores promovendo
satisfação plena, com excelência operacional e gerar desenvolvimento por
onde passarmos.
Nossa cultura é voltada para segurança e com foco em construir um
ambiente inclusivo e colaborativo, onde as pessoas possam ser o melhor
delas mesmas.
Nossa visão é ter e manter pessoas apaixonadas pelo que fazem e engajadas
Interessados enviar currículo no e-mail
com a cultura da empresa

gp7.vagas@gp7distribuidora.com.br

OPORTUNIDAD
ES
AUXILIAR DE VENDAS
REQUISITOS
•
•

CNH A/B
2° grau completo (Superior será diferencial);

PRINCIPAIS ATIVIDADES
•
•
•
•
•

Local: Porto
Seguro/BA

Visita aos clientes
Suporte ao time de vendas
Organização de materiais de Marketing
Suporte aos supervisores e vendedores
Garantir a execução de mercado

Enviar currículo
até dia 24/03

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
• Salário + Ticket Alimentação + Plano de Saúde + Odontoprev
________________________________________________________

Somos uma revenda da AMBEV, localizados em Eunápolis/BA.
Nossa missão é alcançar nossos clientes e consumidores promovendo
satisfação plena, com excelência operacional e gerar desenvolvimento por
onde passarmos.
Nossa cultura é voltada para segurança e com foco em construir um
ambiente inclusivo e colaborativo, onde as pessoas possam ser o melhor
delas mesmas.
Nossa visão é ter e manter pessoas apaixonadas pelo que fazem e engajadas
com a cultura da empresa

Interessados enviar currículo no e-mail
gp7.vagas@gp7distribuidora.com.br

OPORTUNIDAD
ES
VENDEDOR EXTERNO

Local:
Eunápolis/B
A

REQUISITOS
•
•

CNH A/B
2° grau completo (Superior será diferencial);

•

Enviar currículo
Preparar a rota do dia e visitar pontos de vendas com o veiculo daaté dia 24/03

•
•
•
•
•
•

empresa;
Executar rotina básica para efetuar venda;
Preparar e realizar a pré-venda do mix de produtos;
Analisar e planejar execução de mercado
Negociar vendas com flexibilidade de preço e prazo
Orientar os clientes quanto a prática de preço
Verificar material de merchandising nos PDVs

PRINCIPAIS ATIVIDADES

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
• Salário + Comissão + Ticket Alimentação + Plano de Saúde + Odontoprev
________________________________________________________

Somos uma revenda da AMBEV, localizados em Eunápolis/BA.
Nossa missão é alcançar nossos clientes e consumidores promovendo
satisfação plena, com excelência operacional e gerar desenvolvimento por
onde passarmos.
Nossa cultura é voltada para segurança e com foco em construir um
ambiente inclusivo e colaborativo, onde as pessoas possam ser o melhor
delas mesmas.
Nossa visão é ter e manter pessoas apaixonadas pelo que fazem e engajadas
Interessados enviar currículo no e-mail
com a cultura da empresa

gp7.vagas@gp7distribuidora.com.br

OPORTUNIDAD
Processo
ES
Interno
VENDEDOR EXTERNO

Local:
Eunápolis/B
A

REQUISITOS
• CNH A/B
• 2° grau completo (Superior será diferencial);

PRINCIPAIS ATIVIDADES
• Preparar a rota do dia e visitar pontos de vendas com o veiculo
da empresa;
• Executar rotina básica para efetuar venda;
• Preparar e realizar a pré-venda do mix de produtos;
• Analisar e planejar execução de mercado
• Negociar vendas com flexibilidade de preço e prazo
• Orientar os clientes quanto a prática de preço
• Verificar material de merchandising nos PDVs

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
• Salário + Comissão + Ticket Alimentação + Plano de Saúde +
Odontoprev

Se Candidatar até 18/03/2020
(73) 98146-8187 ou Sala ADM
Procurar Isabela ou

