
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO 

Título do cargo:  Assistente de Administração de Vendas 
 

Função: Dar suporte 
administrativo à 

comercialização dos produtos 

da empresa 

Área: Administração de Vendas 

 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Supervisor de Adm. Vendas 
 

Área: Administração de 
Vendas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Descrição detalhada: 
 

 Diariamente processa pedidos de venda através do sistema informatizado da empresa 

visando atender o cliente em suas necessidades e dentro do prazo previsto: acessa o 

sistema importando os pedidos inseridos pelos Representantes, analisa as condições de 

venda dentro dos critérios estabelecidos, encaminha o processo e acompanha seu 

desfecho até o faturamento e expedição do pedido. Mantém os Representantes 

informados sobre o andamento do processo (programação de produção ou entrega, por 

exemplo) ou eventuais problemas decorrentes de restrição de crédito, irregularidades 

no processo, etc. para seu conhecimento e providencias. 

 Faz o agendamento de pedidos dos Home Centers através da Internet. Acessa o 

sistema, importa os dados dos pedidos, transfere as informações à Expedição para 

programar a entrega e retorna ao cliente posicionando-o sobre as datas de entrega.  

Planilha o movimento para controle das áreas financeira e comercial. 

 Dá baixa nos pedidos atendidos no dia anterior através do sistema informatizado, 

posicionando o Representante sobre o seu status. Registra os dados dos pedidos para 

emissão de relatórios e controle do faturamento pela área financeira incluindo 

informações sobre motivos de vendas não concluídas em função de restrições 

cadastrais, falta do produto, problemas de entrega, etc. 

 Presta atendimento telefônico a clientes e Representantes informando sobre o status 

dos pedidos, encaminhando reclamações, esclarecendo dúvidas, etc. 

 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Supervisor de Administração de Vendas processa pedidos de vendas 

acessando o sistema informatizado da empresa, inserindo os dados e acompanhando o 

processo até o faturamento e expedição do produto.  

 

 

 



 
(cont.) 

 Periodicamente prepara e emite mapas e quadros demonstrativos sobre a 

movimentação da área (volume de pedidos, valor do faturamento, descontos, etc.) para 

apreciação dos superiores. 

 Eventualmente confere e encaminha Notas Fiscais e boletos bancários referentes à 

concessão de descontos , débitos, verbais promocionais e outros valores decorrentes de 

acordos comerciais . Confere os valores com os respectivos contratos , solicita seu 

pagamento à área financeira e providencia o arquivamento  dos comprovantes.  

 

 Executa outras tarefas relacionadas com o cargo, a critério do superior. 
 
 

 
ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 

 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Médio completo ou Superior incompleto (Administração de Empresas) 
 
 

Treinamentos:  Office básico 
 
 

Experiência  acumulada:  De 2 a 5 anos 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Agilidade de raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Diligência 

 Dinamismo e pronto atendimento 
 Espírito de equipe 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Potencial para aprendizagem 

 Relacionamento interpessoal 

 Utilização de raciocínio lógico 

 
                                                                                                                                          Data:  01/11/2016 
 

 

 


