
Trainee Renault – Vendas/Frotas e Veículos Usados 

 

A Renault (Lisboa-Oeiras) está à procura de candidatos de excelência e com elevado potencial 

para o seu Programa de Trainees! Este programa tem como objectivo potenciar e desenvolver 

competências específicas que preparem o Trainee para os desafios do sector automóvel. 

Neste sentido, procuramos jovens talentos que venham acrescentar valor à área de 

Vendas/Frotas e Veículos Usados, tendo o foco na gestão de Grandes Contas de Empresas e 

Rent-a-Cars.  

Reportando directamente ao responsável de departamento, é expectável que o Trainee 

participe na definição dos objectivos de vendas, na implementação de campanhas, na realização 

de auditorias aos pontos de venda, e no acompanhamento dos clientes no terreno. 

Se: 

• És Team Player! Valorizas o relacionamento interpessoal e espírito de equipa; 

• És Assertivo! Tens bons skills de comunicação; 

• És Dinâmico e Proativo! Procuras desenvolver e contribuir para as operações e tarefas; 

• És Crítico e Analítico! És curioso e tens capacidade de questionar; 

• Pensas Estrategicamente e consideras o Futuro! Tens capacidade de planear e de 

inovar; 

• És Hands-On, Resiliente e Problem Solver! Lidas com as dificuldades, tens flexibilidade 

e adaptas-te aos imprevistos; 

• És Orientado à Qualidade!; 

• Tens Drive Comercial!; 

• Gostas e tens motivação pelo Setor Automóvel. 

 

E tens: 

• Habilitações literárias ao nível da Licenciatura (obrigatório) ou Mestrado (concluído ou 

em fase de conclusão – preferencial) em Gestão, Economia, Marketing ou similares; 

• Até 2 anos de experiência profissional; 

• Conhecimentos avançados de Excel e ferramentas Office; 

• Fluência em Inglês (obrigatório) e conhecimentos de Espanhol ou Francês (preferencial); 

• Carta de condução e disponibilidade para deslocações no território nacional. 

 

Então este desafio é para ti! Envia-nos um e-mail para npaiva@argofit.pt, com o título Trainees 

Renault – Vendas e anexa o teu CV! 

Data limite de candidatura: 22/12/17 

mailto:geral@argofit.pt

