Venha fazer parte do time comercial da Boreda,
mas só se você for campeão de vendas, pois
aqui só tem "Craque".
Se você gosta de grandes objetivos, aqui é o seu
lugar.
Função: Representante Comercial
Contrato: Autônomo Com Core Ativo
Local de Trabalho: indicado no anexo I
Comissão: Bastante atraente para um mercado de grandes volumes.
Atividades a serem desenvolvidas: Desenvolver o mercado de sua região de
atuação para Boreda, trazer novos clientes, bom relacionamento com
distribuidores, varejo local, redes de supermercados e lojas
especializadas. Manter a boa imagem do produto projetada pelo fabricante,
fazer visitas periódicas aos clientes, manter atualizado seu cadastro de
clientes, enviar relatórios solicitados nos prazos definidos, enviar pedidos
conforme procedimento e prazos definidos pela contratante, conhecer os
procedimentos de crédito, expedição e entrega, encontrar e contatar novos
clientes em potencial, tratar reclamações e coordenar manutenção e devolução
dos produtos com defeitos se ocorrer, fazer recomendações baseado nas
necessidades dos clientes, arquivar os pedidos de vendas e elaborar relatórios,
prever tendências de mercado e desenvolver novas ideias para atrair e manter
clientes.
Formação acadêmica: Superior Completo ou cursando
Conhecimentos Informática: Pacote Office e Excel Básico.
Habilidades/Comportamentos: Prospecção, Habilidades de fechar negócio,
Conhecimento do Produto, Engajamento com clientes e Negociação de
Contratos, responsabilidade no cumprimento de prazos, resiliente, positivista.
Sexo: Indiferente
Faixa Etária: Indiferente
E-mail: ariane.moreira@boreda.com.br / ana.goncalves@boreda.com.br
Contatos: Ariane RH/ Ana Gonçalves Comercial.
Telefone: (31) 3358-1966 / 3328-8501

ANEXO I

Um Representante por cidade indicada abaixo:
Estado: São Paulo:
- Rio Preto
- Região do Litoral Sul
- Santos
- Região do Vale do Paraíba
- Região do Litoral Norte / Serra da Mantiqueira
Estado: Minas Gerais:
- Uberaba
- Uberlândia
Estado: Santa Catarina:
- Chapecó
Estado: Rio Grande do Sul
- Pelotas
- Caxias do Sul
- Santa Maria (atendimento até Uruguaiana)
Estado: Roraima
- Boa vista
Estado: Amazonas
- Manaus
Estado: Acre
- Rio Branco
Estado: Rondônia
- Porto Velho
Estado: Pará
- Belém
- Parauapebas

Estado: Rio de Janeiro
- Campos de Goytacazes
Estado: Mato Grosso do Sul
- Campo Grande
Estado: Bahia
- Vitoria da Conquista
- Salvador
Estado: Sergipe
- Aracaju
Estado: Paraíba
- João Pessoa
Estado: Rio Grande do Norte
- Mossoró
Estado: Ceara
- Sobral
- Juazeiro do Norte
Estado: Maranhão
- São Luiz
Estado: Goiás
- Goiânia

