DESCRIÇÃO DE FUNÇÕES
FUNÇÃO

Key Account Manager

LOCALIZAÇÃO

Portugal

REPORTE

Responsável Nacional de Vendas

TIPO DE EMPREGO

Tempo Integral

NÍVEL DE EXPERIÊNCIA

Manager

SOBRE A CORREOS EXPRESS PORTUGAL
A Correos Express Portugal é uma empresa de distribuição de encomendas urgentes, detida
pelo grupo Espanhol Correos Express e pelo grupo Português Rangel.
Encontra-se incluída numa vasta rede de transportes ibérica, com escritórios e delegações
próprias, e que oferece maior segurança, tempos de resposta mais rápidos e maior
flexibilidade no transporte e entrega de encomendas urgentes.

MISSÃO E OBJECTIVOS
No seguimento da estratégia de crescimento da Correos Express Portugal, pretende-se
reforçar a equipa comercial com um gestor de contas estratégicas, para:
- Estabelecer e manter relações duradouras com os clientes chave da organização
- Garantir as necessidades dos clientes chave através de comunicação regular e análise de
dados e indicadores
- Promover o posicionamento da marca Correos Express em Portugal
- Contribuir para a implementação da estratégia comercial em estreita colaboração com a
Direção Comercial

TAREFAS E RESPONSABILIDADES
- Monitorização dos clientes chave da organização
- Prospeção comercial de novas contas estratégicas, com consequente preparação e
negociação de propostas comerciais
- Criação de relações de confiança por forma a garantir experiências únicas e
diferenciadoras para os nossos clientes
- Monitorização e reporte de indicadores de atividade
- Promover o conhecimento do mercado e da concorrência
- Exploração de oportunidades de desenvolvimento de negócio através da participação em
eventos
- Identificação de oportunidades de melhorias e implementação das respetivas medidas de
correção

REQUISITOS E COMPETÊNCIAS
- Formação académica superior preferencialmente nas áreas do comércio internacional,
gestão, logística ou áreas afins
- Experiência profissional mínima de 8 anos na atividade comercial, preferencialmente no
setor da distribuição
- Excelentes capacidades de negociação e comunicação
- Orientação para o cliente
- Proatividade, iniciativa, sentido de organização e espírito crítico
- Conhecimento do mercado e facilidade de networking
- Domínio da língua inglesa e espanhola
- Domínio das ferramentas do MS Office

ENVIO DE CANDIDATURAS PARA:

rh.portugal@correosexpress.com

