
RESPONSABILIDADES:
· Selecionar, negociar e contratar os fornecedores de

serviços de transporte de produto acabado;

· Definir e gerir o budget anual de transportes;

· Efetuar o controlo de custos mensal,

nomeadamente a conferência de faturação de

transportes; medir, analisar e reportar mensalmente

indicadores com o objetivo de melhoria contínua da

gestão logística.

· Gerir diariamente os processos logísticos/transporte

terrestre de maneira a cumprir com o planeamento

de entregas definido pela área comercial;

· Rececionar, inserir em sistema e agendar com os

clientes a entrega das suas encomendas;

· Supervisionar o planeamento de carga e descarga da

frota interna de camiões a granel (2);

· Efetuar o registo do nível de serviço OTIF (On Time

in Full);

· Gerir a relação com o fornecedor de paletes em

regime de aluguer/Pooling;

· Executar outras tarefas necessárias, no âmbito da

sua função.

COMPETÊNCIAS:
· Forte orientação para o cliente e para os resultados;

· Capacidade de comunicação, negociação, planeamento e

organização;

· Forte capacidade de liderança e gestão de equipas;

CONHECIMENTOS:
· Formação média ou superior em Logística ou similar;

· Experiência profissional mínima de 5 anos em funções

similares;

· Conhecimentos dos principais prestadores de serviços de

transporte nacionais e internacionais;

· Conhecimentos de inglês e espanhol;

· Domínio de ferramentas informáticas do Microsoft Office,

nomeadamente em Excel avançado (obrigatório) e

Primavera (preferencial).

· Experiência em empresas do sector de bens de grande

consumo com operações de produção (preferência).

OFERECEMOS:
· Remuneração compatível com a função e experiência

demonstrada;

· Formação contínua no âmbito das funções e

responsabilidades;

· Oportunidade integração em projeto dinâmico e

ambicioso, em ambiente multinacional.

CONTACTO

Se considera reunir os requisitos apresentados, envie-nos 

a sua candidatura para candidaturas@dacsaatlantic.com, 

com a ref.ª DA_2022_LOG

OFERECEMOS:

Selecionamos um RESPONSÁVEL DE LOGÍSTICA, que terá a missão de coordenar a equipa que torna a gestão logística chave para

a satisfação dos nossos clientes internos e externos. Transformando os nossos fornecedores de logística em parceiros para garantir

que os nossos clientes recebem o produto, a tempo, completo e ao melhor custo possível, garantindo um serviço de qualidade o

mais personalizado possível.
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