
 

 

DESCRIÇÃO DO CARGO                                 

Título do cargo:  Balconista de Bazar 

 

Função: Atender a clientes na 

área do Bazar 

Área: Bazar 
 

Revisão: 00 Data:  01/11/2016 

Cargo do superior imediato: Gerente de Loja 

 

Área: Loja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição detalhada: 
 

 Reportando-se ao Gerente da Loja atende a clientes para a venda de produtos do Bazar, 

como: papelaria, roupas, brinquedos, artigos de praia e quinquilharias em geral. 
Informa-se sobre as necessidades do cliente, apresenta o produto ou opções, 

demonstra seu uso e aplicações, fornece o preço e fecha a venda, orientando o 

pagamento através dos Caixas da Loja, visando a satisfação do cliente e dentro das 
condições de excelência no atendimento definidas pela empresa. 

 
 Cuida da adequada apresentação dos produtos e organização do espaço visando atrair 

os clientes para executar a venda, observa a correta precificação, disponibilidade 

suficiente de mercadorias e opções de oferta objetivando o alcance das metas de venda 
definidas para a área. Zela pela limpeza da área removendo o lixo, resíduos e sobras de 

embalagens. 

 
 Aciona o superior na eventualidade de faltas ou posicionamento mínimo do estoque, 

para reposição, bem como pode orienta-lo para a aquisição de novos produtos em 

função da demanda de clientes. 

 

 Periodicamente recebe mercadorias destinadas ao estoque da área. Confere a 

documentação (Notas Fiscais e Pedidos de Compra), avalia as condições do produto 

verificando a existência de danos ou má apresentação e estoca. Aguarda o 

posicionamento do superior para a definição dos preços a serem fixados e prepara as 
etiquetas para conhecimento dos clientes. 

 

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

 
 

 
 

 
 
 

Descrição sumária: 

 

Reportando-se ao Gerente da Loja atende a clientes para a venda de produtos do Bazar, 

como: papelaria, roupas, brinquedos, artigos de praia, armarinhos, etc. 

 

 

 



 

 
ESPECIFICAÇÕES DO CARGO 

 
COMPETÊNCIAS TÉCNICAS: 
 
 

Escolaridade:  Curso Nível Fundamental completo. 
 
 

Treinamentos:  nenhum 
 
 

Experiência acumulada:  Até 6 meses 
 
 
 
 
COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS: 
 

 Agilidade física e manual 

 Assiduidade e pontualidade 

 Atendimento ao cliente 

 Atenção 

 Dinamismo e pronto atendimento 

 Disciplina 

 Espírito de equipe 

 Método no trabalho 

 Potencial para aprendizagem 

 Relacionamento interpessoal 

 Responsabilidade 
 
 
 
 
                                                                                                                                          Data:  01/11/2016 
 

 

 


