CONHEÇA NOSSAS VAGAS ABERTAS E
VENHA FAZER PARTE DO NOSSO TIME

•
•
•
•
•

Arquiteto TI
Analista de Segurança da Informação
Analista de Infraestrutura
Analista de Comunicação
Analista de Inteligência de Mercado

•

Analista de Trade Marketing
Coordenador Contábil
Gerente de Inteligência de Mercado

•

Consultor de Franquias

•

Supervisor de Atendimento

•

Analista de Planejamento Logístico

•

Analista de Desempenho

•
•

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

•
•
•
•
•

Liderar equipe para alcançar o Controle contábil e financeiro da companhia
Otimizar e automatizar processos para atender às necessidades administrativas e
exigências legais, para o adequado controle contábil;
Supervisionar as atividades de conciliação contábil e financeira;
Coordenar os elementos necessários ao controle e apresentação da situação
patrimonial, econômica e financeira;
Preparar as demonstrações financeiras e notas explicativas, observando as práticas
contábeis aplicáveis, com uniformidade e consistência, em relação ao grupo

•

econômico do qual a empresa faz parte;
Dar suporte à elaboração de informações necessárias ao cumprimento das

•

obrigações tributárias acessórias;
Prestar consultoria e suporte à elaboração de informações gerenciais e de

•

acompanhamento de desempenho dos negócios;
Atender e dar suporte às auditorias externas, internas, fiscalizações e perícias
judiciais e extrajudiciais.

Requisitos Obrigatórios

•
•
•
•

Nível superior em ciências Contábeis;
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

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

•
•
•
•

Gestão Budget de mídia do ano - Local e Br Mania;
Atuação e gestão nas agências;
Interface com as agências de publicidade, PR e/ou live mkt
Gerenciamento de redes sociais: Manutenção de sites, criação de Landing Pages e

•

assistência na campanha de mídia;
Social Listening: Monitoramento de redes sociais, elaboração de relatórios de

•

campanha e de desempenho da marca. Monitoramento de crises, elaboração de
alertas relacionados aos assuntos;
Análise de dados de mídia;

Requisitos Obrigatórios

•
•
•
•

Nível superior Completo; (Publicidade, Marketing, Jornalismo ou Comunicação)
Conhecimento prévio e boas noções sobre assessoria de imprensa;
Conhecimento em tráfego online e offline;
Boa comunicação oral e escrita;

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

Analista 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:

•
•
•

Responsável por consolidar e compartilhar report sobre tendências de mercado;
Centralizar e analisar os dados de mercado;
Recomendar de forma dinâmica o preço ponto dos produtos notáveis para cada
ponto de venda de acordo com a área de influência. Responsável por
gerenciamento de categorias;

•
•
•
•
•

Responsável por centralizar e analisar os dados de mercado;
Responsável por desenvolver e/ou evoluir nossos estudos de clusterização de lojas;
Atuação na estratégia de precificação;
Desenvolver o mapeamento das áreas de influência de cada loja BR Mania e Local;
Recomendar o preço ponta dos produtos notáveis;

Requisitos Obrigatórios

•
•
•
•
•

Nível superior Completo;
Especialização, Pós-Graduação, MBA;
Conhecimento em Pacote Office, Excel e Power BI;
Desejável experiência comprovada na função e no Varejo;
Boa comunicação oral e escrita;

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

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

•
•
•
•
•

Gestão do Calendário Promocional;
Acompanhamento junto ao time Comercial da negociação e gestão de
promoções;
Elaboração de briefings de criação e produção de campanhas/peças junto à
agência;
Suporte às ações promocionais junto à Ame;
Suporte às ativações e execução promocional em lojas próprias;

Requisitos Obrigatórios

•
•
•
•
•

Nível superior Completo; (Publicidade, Marketing ou Comunicação)
Especialização, Pós-Graduação, MBA;
Desejável experiência no Varejo;
Pacote Office e conhecimento básico de softwares gráficos;
Boa comunicação oral e escrita;

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

Consultor de Franquias (NATAL / FLORIPA/ SP)
DADOS DA VAGA
Cidade de Lotação:
Floripa - 01 Vaga
Natal – 01 Vaga
SP – 01 Vaga
DO CARGO
Principais responsabilidades:
•
•

Trabalhar em maximizar as vendas e margens por categoria;
Análise de DRE e com foco em alavancar os resultados e rentabilidade;

•
•

Aplicar e divulgar as boas práticas e benchmarking operacional;
Apoiar na otimização da operação: estoque, compra e dimensionamento da

•

equipe;
Melhorar o atendimento, estimulando a adesão aos treinamentos e os incentivos;

•
•

Trabalhar no engajamento nas novas iniciativas e parcerias comerciais;
Trabalhar no convencimento da padronização da oferta, preço e promoções;

•
•

Adesão à marca própria de food;
Treinar e motivar a equipe das franquias;

•
•

Garantia de padronização;
Estabelecer metas e auxiliar o franqueado e equipe em como superar;

•
•

Acompanhar a inadimplência da sua carteira;
Apoio ativo às expansões previstas em sua Carteira (Zona de Atendimento).

Requisitos Obrigatórios

•

Nível superior Completo; (Administração, Engenharia, Nutrição, Economia e
Comunicação/Mkt)

•
•
•

Especialização, Pós-Graduação, MBA;
Experiência na área de varejo e gestão de rede de franquias
Boa comunicação oral e escrita.

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

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

•

Garantir a evolução tecnológica da arquitetura de TI vigente na JV, alinhado com o
direcionamento estratégico estabelecido;

•

Acompanhar desempenho da área de sustentação de sistemas e infraestrutura
por intermédio de KPIs;

•
•

Realizar gestão de projetos de manutenção de sistemas;

•
•
•
•
•
•

Realizar workshops internos sobre arquitetura tecnológica para disseminação do
conhecimento;
Atuar como analista de negócios e business partner
Conduzir a prospecção de novas ferramentas tecnológicas a serem utilizadas pela
empresa;
Conduzir provas de conceito (PoC);
Identificar potenciais riscos na arquitetura tecnológica e apoiar as ações para
tratamento dos riscos;
Participar como integrador na implementação de novas soluções tecnológicas;
Conduzir projetos de arquitetura

Requisitos Obrigatórios

•

Nível superior Completo (Na área de TI ou em outra área desde que com pós-

graduação na área de TI)
•
•
•
•
•
•

Boa comunicação oral e escrita.

Experiência em arquitetura orientada a serviços (SOA, Rest, Json, XML etc.);
Experiência em soluções de self-service BI
Experiência na condução de projetos de arquitetura;
Conhecimento de AWS
Desenvolvimento Agil (Scrum e Kanban)

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

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

•
•
•
•
•
•

Garantir e evoluir as defesas cibernéticas;
Conhecer e aplicar testes de invasão;
Definir e executar campanhas de conscientização;
Regular práticas de SI na JV
Análise de sistemas;
Diagnóstico de eventuais vulnerabilidades e mapeamento de riscos;

Requisitos Obrigatórios

•

Nível superior Completo; (Na área de TI ou em outra área desde que com pós-

graduação na área de TI)
•
•

Boa comunicação oral e escrita.
Proatividade para solução de problemas

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

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

•
•
•
•
•

Administrar servidores Windows e Linux;
Sustentar a infraestrutura de aplicações (nuvem e/ou colocation)

•

Atuar de forma preventiva no monitoramento, detecção e prevenção de incidentes
de segurança da informação.

Garantir integridade e disponibilidade dos backups;
Garantir segregação de responsabilidades e acessos;
Administrar sistemas de segurança física como câmeras / controles de acesso /
alarmes etc.

Requisitos Obrigatórios

•

Nível superior Completo; (Na área de TI ou em outra área desde que com pósgraduação na área de TI)

•
•
•
•

Boa comunicação oral e escrita.
Experiência na prestação de suporte, seja virtual ou pessoalmente.
Proatividade
Agilidade

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

Supervisor de Atendimento (Rio de Janeiro/RJ)
DADOS DA VAGA
Cidade de Lotação: RIO DE JANEIRO
Imóvel de lotação: VEM - Loja Prédio Vibra
DO CARGO
Principais responsabilidades:

•
•
•
•
•
•

Estabelecer métricas que afiram a qualidade no relacionamento com o cliente;
Criar pesquisas de satisfação do cliente;
Criar uma visão única dos clientes dentro de todos as lojas;
Expandir a cultura de foco no cliente;
Implementação da escuta ativa de clientes;
Conduzir processos para mapear, analisar, projetar e estruturar a jornada do

•

cliente;
Realizar treinamentos para os outros setores envolvidos, para alinhamento da

•

metodologia e processos de melhoria para o encantamento da jornada do cliente;
Criar metodologias de monitoramento das novas jornadas do cliente;

Requisitos Obrigatórios

•
•

Nível superior Completo;
Habilidade de comunicação, capacidade de negociação e poder de persuasão

•

para interface com as áreas
Inquietude, agilidade e foco em buscar resultados e soluções para melhoria

•

contínua e inovação;
Conhecimento com os principais KPI´s de atendimento;

Envie o seu currículo para: mavie.freitas@vemconveniencia.com.br

Analista Planejamento Logístico (Rio de Janeiro/RJ)
DADOS DA VAGA
Cidade de Lotação: RIO DE JANEIRO
Imóvel de lotação: VEM - SEDE
DO CARGO
Principais responsabilidades:

•
•
•
•
•

Criar processos de implantação da logística de abastecimento;
Report para gerência sobre os dados de logística;

Gestão da área junto com o operador logístico;
Traçar estratégias de abastecimento logístico;
Interface com o time de campo – Ponto focal para reportar dados do status de
pedidos;

Requisitos Obrigatórios

•
•
•
•
•
•

Nível superior Completo em logística, administração e áreas correlacionadas;
Perfil Negociador;
Conhecimento avançado em Excel;
Experiência de logística;
Experiência comercial será um diferencial;
Bom relacionamento interpessoal;

Envie o seu currículo para: mavie.freitas@vemconveniencia.com.br

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

•

Responsável pelo planejamento de expansão, plano de abertura de novas lojas de
acordo com a expansão da rede de postos BR;

•
•
•
•

Responsável pela gestão da rede de franquias e operação própria da Vem;
Report de todas as movimentações que ocorrem mensalmente;
Analisar contratos de franquias assinados pela Vibra;
Preparar dashboards de controles e apresentações para a alta liderança, com os
informes de fechamentos mensais e planos de ações para atingimento das metas
programadas;

•

Participar das reuniões de acompanhamento para estruturação do plano de
entrada de novas lojas na Rede;

Requisitos Obrigatórios

•
•
•
•

Nível superior Completo;
Desejável Inglês intermediário;
Desejável conhecimento em Power BI;
Boa comunicação oral e escrita;

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

