O grupo Bazar Desportivo, é constituído por uma rede de lojas especializadas na comercialização de artigos e acessórios de moda e
desporto, com já mais de 35 anos de existência.

Já à muito reconhecido pela qualidade de atendimento e pela diversidade de produtos tem, nas suas lojas, mais de 30 marcas
disponíveis: Adidas, Arena, Asics, Billabong, Converse/All Star, Dr. Martens, Eastpak, Geox, Havaianas, Ho Sport, Independent, Le Coq
Sportif, Vans, Von Zipper, Mizuno, New Era, New Balance, Nike, Osiris, Puma, Quicksilver, Reebok, Rip Curl, Roxy, CAT, Merrel entre
muitas outras...

Hoje através das novas tecnologias pretendemos dar mais um passo para atingir uma maior proximidade juntos dos nossos clientes e
dar a conhecer todas as vantagens de ser um cliente Bazar Desportivo a novos utilizadores.

O nosso site conta com mais de 5000 produtos que pode facilmente encomendar a partir de qualquer ponto garantindo a maior
comodidade e segurança e acesso rápido a uma vasta gama de produtos de qualidade máxima e com a garantia Bazar Desportivo.

GESTOR DE PRODUTO – ESTÁGIO PROFISSIONAL (MEDIDA ESTÁGIO-EMPREGO) – SANTO TIRSO
Perfil:


Formação Superior em Gestão/Economia/Gestão de Marketing ou similar;



Experiência profissional anterior, mínima de um ano, no exercício da função e no sector da moda (preferencialmente);



Sólidos conhecimentos de informática, sendo valorizada a prática no software PHC;



Prática consolidada em ferramentas de cálculo e análises estatísticas;



Elevada capacidade de decisão, organização, planeamento, dinamismo e pro-atividade;



Resiliente e com capacidade de superar obstáculos;



Carta de condução

Será responsável pela:


Análise e acompanhamento de vendas e outros indicadores: stocks, preço e margem;



Preparação e elaboração de relatórios semanais e mensais;



Gestão do aprovisionamento das lojas e stocks globais da empresa;



Follow up encomendas de compra e respetivos prazos de entrega;



Análise de mercado e da concorrência
Se considera preencher os requisitos envie-nos o seu Curriculum Vitae com fotografia para
recursoshumanos@bazardesportivo.com, até 12 de Junho de 2016

