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VARANDA & CORDEIRO LDA. 

ANÚNCIO DE OFERTA DE EMPREGO 

M/F 

Precisa-se de colaborador/a para a Área Gestão de Peças 

Requisitos Mínimos: 

- Disponibilidade imediata; 

- Habilitações mínimas ao nível de 12º Ano; 

- Proactivo e com apetência pela área comercial e conhecimentos de gestão; 

- Conhecimento de Office; 

- Capacidade de Planeamento e organização; 

- Espírito de equipa, para integrar uma equipa dinâmica; 

- Responsável e Assíduo; 

- Ambicioso e dinâmico; 

- Autónomo e líder com orientação para atingir resultados;  

- Boa apresentação e dicção;  

- Carta de Condução na categoria B-B1. 

Descrição Resumida das Funções: 

- Promove a qualidade e utilização dos produtos, com publicidade, marketing e divulgação; 

- Executa tarefas de gestão e administração de stock; 

- Executa a contagem de stocks;  

- Atendimento de cliente, via telefone ou pessoalmente ao balcão; 

- Entrada de todas as mercadorias através das guias de remessa dos fornecedores;  

- Executa os procedimentos necessários para a saída das mercadorias e equipamentos 

- Elabora propostas e orçamentos; 

- Faturação de todos de peças; 

- Executa uma análise periódica dos contactos e informação relacionada com os clientes e 

fornecedores (atualização das fichas destes);   

- Elabora as guias de transporte, guias de remessa ou transferências de armazém. 

Valorizações da Empresa: 

- Viatura a cargo da empresa; 

- Horário Fixo (09:00 às 12h30 – 14h00 às 18h30) - segunda-feira a sexta-feira; 

- Integração num projeto em expansão com possibilidade de crescimento na empresa. 

Requisitos Preferenciais:  

- Licenciatura nas áreas de Gestão, Marketing ou Engenharia Mecânica; 

- Curso Profissional nas áreas acima mencionadas;  

- Serão dadas preferências a candidatos que tenham conhecimentos básicos de programação, bem 

como conhecimentos relacionados com o software PHC. 

- Conhecimento e gosto, de/por equipamentos agrícolas e viaturas. 

 

Se considerar ter aptidões necessárias para ingressar connosco, envie o seu currículo (com 

fotografia atualizada e contacto telefónico) para: 

Morada: Avenida do Sabor nº 195-197 

   5200-205 Mogadouro 

E-mail: contabilidade@varandacordeiro.com 

mailto:filial@varandacordeiro.com

