
VAGA DE ESTÁGIO
INDUX

Bolsa Auxílio compatível com o mercado;
Ambiente de trabalho flexível - Home Office e Presencial;
Crescimento acelerado.

A Indux tem o propósito de potencializar o desenvolvimento de
produtos marcas próprias para as indústrias através de relações
saudáveis com o varejo e marcas.

Oferecemos às indústrias inteligência, atendimento, ferramentas e
acesso às principais marcas e varejistas do país, trazendo, para todas
as partes do negócio, as melhores margens e os melhores produtos em
uma relação aberta e transparente.

Nossa tecnologia proprietária, processos inteligentes e grande
experiência no mercado permitem um acesso rápido e seguro às
melhores oportunidades no private label. Venha para o time INDUX!

O que o nosso Estágio oferece?

Descrição da vaga

NOVO HAMBURGO - RS



Rotina comercial e de desenvolvimento de produtos para as principais
redes de supermercado, farmácia e petshops do Brasil;
Atualização de contas e clientes – CRM;
Constante documentação de interações/avanços (power BI);
Relacionamento diário com indústrias, varejistas (GPA, CARREFOUR, DIA
BRASIL, RAIA DROGASIL, DPSP, ETC e grandes marcas (NESTÉ,
KELLOGG, UNILEVER, ETC)
Prospecção e pré-vendas;
Pesquisa de mercado e análise de performance dos produtos;
Mapeamento de oportunidades para as indústrias;
Acompanhamento do sucesso do cliente – Análise do histórico de vendas
e desenvolvimento após lançamento do projeto + Elaboração de
relatórios analíticos sobre a performance do projeto;
Preparação dos relatórios gerenciais para o Conselho e Board, incluindo
apuração das métricas e melhorias no modelo.

Mínimo 1 ano para conclusão do curso.
Interesse na área Comercial de Vendas;
Pacote Office, principalmente Power Point e Excel para a confecção de
gráficos / tabelas e análises (Procv);
Conhecimento das ferramentas do Google Workspace
Superior incompleto em Administração, Engenharia ou Correlatas;
Ótimo relacionamento interpessoal;
Proatividade e Responsabilidade;
Bom raciocínio Lógico e analítico.
Gostar de um ambiente dinâmico e colaborativo, com foco em resultados.
Boa comunicação verbal e escrita;
Agilidade no processo;
Alto nível de trabalho em equipe.

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES

REQUISITOS E QUALIFICAÇÕES

Local de Trabalho: Novo Hamburgo / Porto Alegre / Home Office

Envie o seu currículo para o e-mail:

talentos@indux.com.br


