
CANDIDATURAS

Estamos a recrutar
Gestor de Clientes 
(Comercial Externo)
Zona Norte Portugal

Envio de Curriculum Vitae para o endereço eletrónico
rhumanos@electrosiluz.pt 

Saber cultivar a proximidade com o Cliente; 

Agir como empreendedor e ser ágil;

12º ano de escolaridade (valorizamos formação superior na área
Eletrotécnica);

Experiência de vendas e negociação de material elétrico e
iluminação;

Domínio das ferramentas office (Microsoft Excel, Power Point e
Outlook);

Domínio das ferramentas informáticas comerciais;

Conhecimentos de línguas (valorizamos conhecimentos de inglês
e de Espanhol);

Carta de condução de ligeiros.

REQUISITOS

PRINCIPAIS FUNÇÕES
 Realizar o plano de ação comercial do mercado de atuação em
ações concretas a desenvolver, com o fim de atingir os volumes
de venda e rentabilidade estabelecidos segundo os objetivos
definidos pela Direção Comercial e Administração;

Integração em empresa sólida;

Espírito de equipa e de entreajuda entre todos os departamentos;

Remuneração adequada às funções desempenhadas e desempenho
demonstrado.

OFERTA

 Analisar e avaliar a evolução do mercado, o posicionamento da
concorrência, os regulamentos da área elétrica vigentes ou em
projeto, com o objetivo de dispor de informação que permita
antecipar-se perante possíveis mudanças nas tendências e
condições de mercado e detetar assim novas oportunidades de
negócio;
 Assegurar o cumprimento dos objetivos de vendas, analisando os
desvios e executar ações corretivas que se consideram oportunas,
assim como controlar as faltas de pagamento a fim de garantir o
cumprimento do orçamento designado;
 Participar em atividades de formação com o objetivo de melhorar
o seu desempenho comercial perante as atuações com os seus
clientes e transferir as melhores práticas que permitam uma real
criação de sinergias entre pares e a restante equipa;

 Desenvolver ações de fidelização, promoção, venda e
telemarketing junto dos alvos;

 Responder aos pedidos efetuados pelos clientes pelos vários
canais disponibilizados para o efeito, tais como encomendas,
prazos de entrega, entre outros designados pela Eletro Siluz;

Suportar tecnicamente os clientes sobre as soluções de mercado;

Assegurar a qualidade e satisfação do cliente no serviço pós venda.

Após a receção do curriculum vitae iremos informar todos os
candidatos, via email, acerca do tratamento dos seus dados pessoais.

Caso seja selecionado, entraremos em contacto via telefone para
agendamento de entrevista.

mailto:rhumanos@electrosiluz.pt
http://electrosiluz.pt/

