
Vaga: Gerente Sênior Comercial

Local: Curitiba (Boqueirão)

Benefícios: Plano de saúde, plano odontológico, vale refeição, vale 
transporte, seguro de vida. O vale transporte e o vale refeição não tem 
desconto em holerite.

Contratação: CLT.

Principais atribuições:

• Negociar e prospectar oportunidades de negócios, alavancando os 
resultados dos produtos trabalhados;

• Fazer acompanhamento Financeiro dos produtos, visando resultado;

• Criar, monitorar e desenvolver processos comerciais;

• Precificar (Gestão de preços e custos);

• Gerir categoria de produtos: gifts, moda escoteira, viagem e 
aventura, método (produto de programa educativo);

• Gerir portfólio (produtos a serem vendidos);

• Desenvolver estratégias de Comunicação e Promoção de Vendas;

• Acompanhar Vendas;

• Fazer análise e desenvolvimento de Mercado;

• Fazer gestão de Estoque;

• Acompanhar e fazer a gestão de unidades de negócios (visita as 
unidades:PR, RS, RJ, SP, DF);

• Gestão de equipe;

• Participar dos eventos e acampamentos com a estrutura da loja 
escoteira;

Experiência:

• Conhecimentos de Logísitica;

• Estratégias de Marketing;

• Gestão de Produtos;

• Precificação;
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• Desejável experiência com E-COMERCE;

• Vivência na área comercial e com gestão de equipes;

• Desejável inglês fluente e espanhol intermediário;

• Graduação: Marketing, Comunicação, Adm e áreas correlatas.

Interessados enviar currículo para o e-mail: escoteiros@rhnossa.com.br 
com  a pretensão salarial e o título da vaga “Gerente Sênior Comercial”.
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