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O Grupo Infos, está a expandir-se, está a precisar de ti! 

Somos um grupo empresarial, presente há mais de 27 anos no mercado nacional e internacional,  

assumindo uma posição privilegiada nas suas áreas de negócio. 

A função para a qual estamos a recrutar vai reportar diretamente à Direção Comercial: 

Business Development/Account Manager 

(M/F) 

Principais Responsabilidades:    

- Gestão de Carteira de clientes já existente na zona Norte e no setor da distribuição alimentar e 
não alimentar 

- Prospeção, angariação e gestão de novos clientes; 
-  Assegurar o desenvolvimento do negócio; 
- Conhecer as especificidades técnicas dos produtos/serviços e potenciar a sua utilização no    

produto final do cliente; 
- Constante atualização e acompanhamento das tendências de mercado. 
 
Deves ter em conta seres um Talento Promissor com:           
                                                             
 - Lic. em Engenharia, Informática, Gestão e/ou Marketing 
 - 3 a 5 anos de experiência numa função similar (Fator Critico de Sucesso) 
 - Conhecimentos do mercado da distribuição alimentar e não alimentar  
 - Conhecimentos de software de gestão 
 - Fortes capacidades de trabalhar focado em resultados 
- Fortes capacidades em Assertividade, Relacionamento Interpessoal e com vontade de fazer 
“diferente”  

 - Empreendedorismo e capacidade de planeamento e gestão (Fator Crítico de sucesso) 
 - Gosto por trabalhar em equipa  
 - Residente no Norte 
  
 Oferecemos: 
   - Integração num grupo reconhecido (100% Português) e já estabelecido em três continentes 
   - Integração numa empresa de software com foco em pessoas 
   - Condições Salariais Atraentes  
   - Integração numa área de mercado muito dinâmica e aliciante 
   - Preocupação constante com o autodesenvolvimento e bem estar das nossas pessoas 
   - Estabilidade Profissional 
   - Transparência: o Grupo Infos, informa os candidatos a entrevista num prazo máximo de 15 

dias. Os Cvs dos restantes candidatos ficarão numa base de dados durante 12 meses. 
 

Os candidatos que preencham os requisitos descritos devem enviar Curriculum Vitae para o email 
recursoshumanos@infos.pt com a referência Ref.: BDM– 01. 


