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VAGA EM ABERTO 
 

FUNÇÃO: Supervisor de Vendas 
CIDADE: Colatina 
 

DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO:  
- Gerir, motivar e capacitar equipe de vendas   

 - Realizar rotinas de Geste & Gestão, conforme processos de Ciclo de Gente, Treinamento e Desenvolvimento, Engagement, 
 Segurança, entre outros 

 - Analisar e realizar planejamento e execução de mercado  

 - Realizar diariamente reuniões matinais e vespertinas com a equipe de vendas 

 - Definir metas e objetivos para a sua Equipe de vendas, considerando as potencialidades e possibilidades de cada setor 

 - Acompanhar a tendência de vendas da equipe, a fim de planejar ações corretivas 

 - Acompanhar rota do vendedor  

 - Visitar PDV’s para verificar a qualidade do serviço prestado 

 - Garantir atendimento de todos os estabelecimentos 

 - Realizar gestão de investimento da Revenda no mercado (comodato, vasilhame, mesas, cadeiras, refrigeração, etc) 

 - Utilizar ferramentas de vendas com o objetivo de atingir e otimizar a performance de resultados (volume de vendas,  
preço e devolução) 

 - Identificar oportunidades de mercado, bem como realizar monitoramento constante das ações da concorrência    

 - Acompanhar as metas e os incentivos das equipes de vendas 

 - Executar atividades afins, atendendo solicitações de superiores 

 - Zelar pela conservação do patrimônio da empresa (veículos, equipamentos, recursos e instalações) 

 - Cumprir rigorosamente todos os procedimentos, normas e especificações da empresa e do cliente 

 - Utilizar corretamente uniformes e equipamentos de proteção disponibilizados pela empresa 

 - Comprometer-se com as metas operacionais definidas em conjunto com o cliente, SPO e Programa de Excelência 

 - Demonstrar comportamento pessoal e profissional compatíveis com a função 

 

EXIGÊNCIAS: 
 Ensino Superior completo ou em andamento em qualquer área; 
 Carteira de habilitação “B”; 
 Possuir carro próprio; 
 Residir em Colatina. 

 

O QUE A VAGA OFERECE: 
Benefícios: Plano de Saúde/Assistência 
Odontológica/Alimentação/Seguro de Vida/Ajuda de Custo 
(automóvel).  

 

Favor encaminhar os currículos para: gentegestao@caite.com.br 

mailto:caite.adm@terra.com.br

