ANÚNCIO DE CONCURSO
A IMPAR Seguros, pretende admitir para o seu quadro de pessoal, um profissional para a função de Gestor
Comercial e do Pós-venda, para a Ilha de Santiago - Cidade da Praia, com vista a preencher uma vaga existente
na estrutura orgânica da Companhia.

Âmbito da Função:


Programar, organizar a atividade comercial na Coordenação Sul (Ilha de Maio, Santiago; Fogo e Brava)



Gerir a carteira de clientes da Região;

•

Garantir elevados índices de satisfação dos clientes;

•

Promover ações de prospeção de mercado, retenção e fidelização de clientes;



Participar em ações promocionais junto dos clientes e parceiros;



Analisar o mercado de forma a identificar riscos e oportunidades;

Requisitos:


Formação superior na área de Gestão e/ou Economia;



Nacionalidade Cabo-verdiana;



Idade não superior a 35 anos;



Disponibilidade total e imediata



Experiência mínima de 2 anos na área comercial/vendas;



Domínio da língua portuguesa e bons conhecimentos da língua inglesa;



Conhecimentos sólidos de informática;



Carta de condução



Elevado sentido de responsabilidade, planeamento, organização e polivalência;



Capacidade de liderança e comunicação;



Personalidade pró-ativa, dinâmica, criativa



Capacidade de relacionamento interpessoal e espírito de equipa;



Capacidade de negociação;



Capacidade para trabalhar sob pressão e por objetivos;



Orientação voltada para o cliente;

Seleção:
A seleção será feita da seguinte forma:


Triagem curricular em conformidade com o perfil acima enunciado;



Avaliação de conhecimento através de prova escrita e,



Entrevista.

Só serão entrevistados os candidatos pré-selecionados.

Condições Oferecidas:


Remuneração compatível com a função;



Possibilidade de integração numa das mais sólidas e rentáveis instituições financeiras do País;

Apresentação de Candidaturas
Os interessados deverão enviar e/ou entregar a sua candidatura, em envelope fechado, endereçado ao
Gabinete de Recursos Humanos da IMPAR Seguros e/ou através do e-mail pessoal@impar.cv ou
djarafreitas@impar.cv , até ao dia 06 de Agosto de 2021, contendo os seguintes documentos: Curriculum
Vitae, Certificado de habilitações Literárias, Fotocópia de Bilhete de Identidade, Registo Criminal, Carta de
Condução e outros que julgar relevantes, com a menção “Concurso Gestor Comercial e Pós-venda – Cidade
da Praia - Ilha de Santiago” para um dos seguintes Escritórios:


Sede Social - Escritório do Mindelo - Praça Amílcar Cabral – C. P. nº 344 – 2304010/11



Sede Administrativa - Escritório da Praia - Avenida Amílcar Cabral – Plateau – C.P. nº 469 – Praia 2603120

Mindelo, 20 de Julho de 2021

IMPAR,S.A.R.L.

