
 

DESCRIÇÃO  DO  CARGO                                 

Título do cargo:  Assistente de Merchandising 
 

Função: Dar suporte à área 
na promoção dos produtos 

nos pontos de venda 

Área: Merchandising 

 

Revisão: 00 Data:  01/03/2015 

Cargo do superior imediato: Supervisor de Ações de MKT 
 

Área: Merchandising 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Diariamente percorre os pontos de venda (PDV) e orienta os Promotores no 

abastecimento e arranjo dos produtos da empresa abrangendo a correta fatiação, 

pesagem e embalagem dos produtos, posicionamento nas prateleiras, etc. zelando pela 

sua disponibilidade e visibilidade pelos consumidores. 
 

 Orienta os Degustadores na abordagem dos clientes para a demonstração de produtos 

compreendendo desde a organização dos acessórios (bandeja e palitos, por exemplo) e 
“stand”, fatiação do produto até os procedimentos de contato, oferta e orientação para 

o consumo visando a divulgação da marca. 

 

 Acompanha, quando de sua permanência nos PDVs, o fornecimento e estoque dos 

produtos da empresa comunicando-se com a área Comercial na eventualidade de 
problemas de suprimento, devoluções, etc. zelando pela regularidade do fluxo de 

entrega e qualidade da remessa. Mantém-se atento às ações da concorrência para 
conhecimento e providencias do superior. 

 

 Eventualmente participa de eventos especiais que visam a divulgação da marca nos 

PDVs (“queijos e vinhos”, por exemplo), inaugurações de lojas, feiras do segmento, etc.  
auxiliando na montagem de “displays” e mesas, fixação de material promocional, 

arranjo dos itens nas prateleiras além da orientação à equipe (Promotores e 

Degustadores) e clientes para as características e consumo dos produtos. 

 

 Pode atuar no treinamento de Distribuidores, Representantes e funcionários das lojas 

orientando-os quanto ao manuseio dos produtos, composição, hábitos de consumo, etc. 

visando a divulgação e maior aceitação da marca. 

Descrição sumária: 

Reportando-se ao Supervisor de Ações de Marketing dá suporte à equipe de Promotores e 

Degustadores auxiliando-os no abastecimento e arranjo dos produtos da empresa e na 

abordagem dos clientes visando a promoção da marca. 

 

 



 

 
 

  
(cont.) 

 
 

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

ESPECIFICAÇÕES  DO  CARGO 
 
COMPETÊNCIAS  TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso nível médio completo 
 
 

Treinamentos:  Office básico 
 
 

Experiência  acumulada:  De 1 a 3 anos 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS  COMPORTAMENTAIS: 
 

 Administração do tempo 

 Atenção 

 Agilidade raciocínio 

 Atendimento ao cliente 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Espírito de equipe 

 Iniciativa 

 Planejamento e controle 

 Potencial para aprendizagem 

 Relacionamento interpessoal 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/03/2015 
 

 

 


