CONHEÇA NOSSAS VAGAS ABERTAS E
VENHA FAZER PARTE DO NOSSO TIME

•

Especialista de Remuneração e Benefícios

•

Gerente de Tecnologia

•

Gerente de Operações Próprias

•

Coordenador de Abastecimento e Supply

•

Gerente Comercial e Supply

•

Gerente de Inteligência de Mercado

•

Gerente de Marketing e Digital

Gerente Comercial e Supply (Rio de Janeiro/RJ)
DADOS DA VAGA
Cidade de Lotação: RIO DE JANEIRO
Imóvel de lotação: VEM - Sede
DO CARGO
Principais responsabilidades:

•

Liderar a estratégia e execução comercial e logística das bandeiras BR Mania e
Local;

•

•

Articular a relação com indústria fornecedora e com operadores logísticos
buscando as melhores condições e negociações de forma que as lojas de
conveniência e proximidade da rede usufruam dessa vantagem competitiva;
Liderar o time de Coordenadores de Categoria, time de Compras/Abastecimento e
Logística dando o direcionamento estratégico, coaching e acompanhando as
evoluções;

•
•
•
•

Elaborar planos de negócios com as indústrias fornecedoras;
Buscar competitividade em todas as categorias;
Perseguir margem de cada categoria e boa gestão do orçamento evitando desvios;
Liderar célula de compras e abastecimento mirando otimização do sortimento e
redução de ruptura no CD e nas lojas.

Requisitos Obrigatórios

•
•
•
•

Nível superior Completo;
Especialização, Pós-Graduação, MBA;
Desejável experiência comprovada na função e no Varejo;
Experiência com liderança de equipes.

Envie o seu currículo para: vagas@vemconveniencia.com.br

Gerente de Inteligência de Mercado (Rio de Janeiro/RJ)
DADOS DA VAGA
Cidade de Lotação: RIO DE JANEIRO
Imóvel de lotação: VEM - Sede
DO CARGO
Principais responsabilidades:

•

Liderar a célula de Inteligência de Mercado que tem como principal objetivo entregar
insights acionáveis para as células das pontas baseando-se em fatos e dados via

•

análises quantitativas e qualitativas;
Cuidar da segmentação da rede e recomendar formato de loja de acordo com

•

vocação de cada ponto de forma a buscar extrair o potencial de cada PDV.
Liderar a metodologia de gestão de categoria para a rede das bandeiras BR Mania

•

e Local;
Centralizar e analisar os dados de mercado, incluindo dados de institutos de
pesquisa, relatórios sobre tendências de mercado, institucionais de pares, dados de
sell in das indústrias;

•

Desenvolver e/ou evoluir nossos estudos de clusterização de lojas e garantir a
implementação;

•
•

Gerir de todas as etapas da gestão de categorias;
Liderar a estratégia de precificação.

Requisitos Obrigatórios

•
•
•
•
•
•
•

Nível superior Completo;
Especialização, Pós-Graduação, MBA;
Desejável Inglês;
Experiência comprovada na função;
Desejável vivência anterior no Varejo;
Desejável Ferramentas de GC e planogramação;
Conhecimentos em Metodologia de pricing

Envie o seu currículo para: vagas@vemconveniencia.com.br

Gerente de Marketing e Digital (Rio de Janeiro/RJ)
DADOS DA VAGA
Cidade de Lotação: RIO DE JANEIRO
Imóvel de lotação: VEM - Sede
DO CARGO
Principais responsabilidades:

•

Realizar a gestão das marcas VEM, BR Mania e Local Americanas, a elaboração e o
desenvolvimento dos planos de marketing, mídia, trade marketing e merchandising.

•

Cuidar da Comunicação B2B e B2C da VEM, com todos os seus canais, que
abrangem franqueados, times de loja, consumidor final, fornecedores, imprensa,

•

acionistas e parceiros;
Envelopar as propostas de valor ao franqueado e consumidor final, a fim de gerar

•

capacitação, engajamento e conexão com os diferentes públicos.
Disseminar e treinar os colaboradores a respeito dos brand books e brand guides e
fazer a interface com área de Marcas da Vibra que colhe as aprovações com a
Petrobras, quando necessário;

•

Gerir, acompanhar e desenvolver o e-commerce multiplataforma da BR Mania,
engajando franqueados e times de loja própria nesse canal de vendas.

Requisitos Obrigatórios

•
•
•
•
•
•
•

Nível superior Completo;
Especialização, Pós-Graduação, MBA;
Desejável Inglês intermediário/avançado;
Experiência comprovada na função;
Desejável vivência anterior no Varejo;
Conhecimento em indicadores de mídia;
Vivência com Digital e Commerce.

Envie o seu currículo para: vagas@vemconveniencia.com.br

Especialista de Remuneração e Benefícios (Rio de Janeiro/RJ)
DADOS DA VAGA
Cidade de Lotação: RIO DE JANEIRO
Imóvel de lotação: VEM - Sede
DO CARGO
Principais responsabilidades:

•
•
•
•
•
•

Responsável pela implementação da estratégia de Remuneração e Desempenho;
Avaliar as movimentações funcionais;
Manter o organograma atualizado;
Confeccionar e acompanhar o orçamento anual de pessoal;
Garantir o alinhamento da operacionalização dos Benefícios e Relações Sindicais;
Definir políticas de remuneração e benefícios, com base em estudo de mercado e
análise do custo de pessoal e benefícios, que atendam às estratégias de negócio da
atividade e assegurem a competitividade e satisfação dos colaboradores.

Requisitos Obrigatórios

•
•
•
•
•

Ensino Superior em Administração de Empresas, Economia, Engenharia ou Ciências
Contábeis;
Conhecimento da metodologia de avaliação de cargos Korn Ferry;
Conhecimento avançado de Excel;
Experiência comprovada na função;
Conhecimentos de legislação trabalhista e administração de pessoal.

Envie o seu currículo para: vagas@vemconveniencia.com.br

Gerente de Tecnologia (Rio de Janeiro/RJ)
DADOS DA VAGA
Cidade de Lotação: RIO DE JANEIRO
Imóvel de lotação: VEM - Sede
DO CARGO
Principais responsabilidades:

•
•
•
•
•

Gerir a área de TI da Vem;
Planejamento estratégico, definindo transformações e inovações de processos;

•

Garantir a segurança da informação, elaborando e implantando uma estratégia de
segurança de TI abrangente;

•
•

Tecnologia como pauta estratégica, alavancando as oportunidades;
Garantia de níveis de serviços para as operações de campo e backoffice.

Garantir a continuidade de negócios;
Monitorar e apresentar os KPIs de TI;
Desenvolvendo cultura de serviço e implantando SLA’s com outras áreas da
empresa;

Requisitos Obrigatórios

•
•
•

Ensino Superior em Sistemas da informação, Administração, Gestão de Serviços de
TI ou áreas correlatadas;
Domínio de pacote office com ênfase em Excel;
Experiência comprovada na função.

Envie o seu currículo para: vagas@vemconveniencia.com.br

Gerente de Operações Próprias (Rio de Janeiro/RJ)
DADOS DA VAGA
Cidade de Lotação: RIO DE JANEIRO
Imóvel de lotação: VEM - Sede
DO CARGO
Principais responsabilidades:

•
•
•
•
•
•
•
•

Atuação em todas as lojas pelo Brasil;
Apoio no plano de expansão de lojas diretas;
Gestão do financeiro das lojas por região;
Liderança inspiradora do time, tendo como gestão direta os gerentes distritais e
indireta de todo o time de operações loja;
Responsável pela visão full do negócio, P&L, operações, faciliteis e todas as
demandas que envolvem operações próprias;
Interface com outras áreas do negócio para resolução de problemas;
Atingir as metas orçadas para os departamentos das lojas por região;
Acompanhamento e reporte ao diretor de operações sobre todas as metas
vendas de loja;

Requisitos Obrigatórios

•
•
•
•

Nível superior Completo;
Especialização, Pós-Graduação, MBA;
Desejável experiência comprovada na função e no Varejo;
Experiência com liderança de equipes.

Envie o seu currículo para: vagas@vemconveniencia.com.br

e

Coordenador de Abastecimento e Supply (Rio de Janeiro/RJ)
DADOS DA VAGA
Cidade de Lotação: RIO DE JANEIRO
Imóvel de lotação: VEM - Sede
DO CARGO
Principais responsabilidades:

•
•
•
•
•
•
•

Desenvolvimento de modelos e cenários de distribuição;
Análise de abastecimento visando a redução de perdas;
Expedição, Recebimento, Insumos e Roteirização/entregas;
Gestão de contratos e de CD/Estoque. Interface entre transportadoras e equipe
comercial;
Gestão e planejamento no abastecimento das unidades;
Gestão e melhoria dos indicadores de desempenho, Rupturas de Estoque, Previsão
de Vendas e Balanceamento;
Coordenação de planejamento e melhoria de processos.

Requisitos Obrigatórios

•
•
•
•

Nível superior Completo;
Desejável especialização, Pós-Graduação, MBA;
Desejável experiência comprovada na função e no Varejo;
Experiência com liderança de equipes.

Envie o seu currículo para: vagas@vemconveniencia.com.br

