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Key Account Manager, a reportar à Direcção Comercial, responsável pela venda de 

serviços de mobilidade da Choice Car, empresa pertencente ao Grupo Salvador 

Caetano, Grupo líder de mercado ibérico do sector Automóvel. 

A Choice Car é uma empresa jovem e dinâmica, em forte crescimento que pretende 

liderar o sector das novas tendências de mobilidade do mercado – com mentalidade 

digital.  

Precisamos de profissionais com experiência em funções similares, forte capacidade 

de comunicação e empatia, com drive para entregar soluções disruptivas que exigem 

um elevado compromisso com o Cliente – porque entregamos segurança, 

conveniência e conforto para além do serviço. 

 

DESCRITIVO DE FUNÇÕES: 

• Efetuar prospeção do mercado (incluindo gestão de leads), realizando visitas 

regulares a prospects visando concretização de negócios 

• Fazer acompanhamento dos clientes, dando uma resposta adequada às 

necessidades e solicitações dos mesmos, procurando a sua fidelização 

• Responder a solicitações de propostas de serviço e pricing pelos Clientes e 

Central de Gestão de Reservas 

• Observar e registar as ofertas comerciais da concorrência e propor medidas 

no sentido de procurar o melhor posicionamento da empresa 

• Informar a Direção Comercial quanto à evolução das necessidades dos 

clientes, propondo ações e medidas a implementar para melhoria dos 

serviços, como para potenciar a introdução de mais serviços de mobilidade 

nesses clientes 

• apurar, controlar e analisar os resultados dos contratos e níveis de serviço, 

propondo soluções mais vantajosas ao Cliente, suportando-se da interação 

com a Direção de Operações 

• Conjuntamente com a equipa de Marketing, colaborar na 

angariação/fidelização de clientes, participando em ações de promoção de 

produto, serviços e introdução de soluções tecnológicas com vista a 

melhorar o serviço prestado aos clientes. 

• elaborar reports mensais das vendas de acordo com os indicadores de 

gestão comercial estabelecidos 

PERFIL: 

• Licenciado nas áreas da engenharia/gestão ou comunicação 

• Até 2-3 anos de experiência em funções comerciais de gestão de clientes 

particulares e institucionais 

• Gosto pelas novas Tecnologias e pelas novas tendências de mobilidade do 

mercado; 

• Capacidade de comunicação, persuasão e relacionamento interpessoal; 

• Foco na satisfação do cliente e em ultrapassar as suas expectativas; 

• Pró-Ativo e forte orientação para o cumprimento de objetivos; 

• Domínio da língua inglesa 

• Bons conhecimentos de ferramentas informáticas: Microsoft Office 

• Disponibilidade para deslocações nacionais e internacionais; 

• Residência na zona do Grande Porto. 



OFERTA:  

• Computador portátil; 

• Telemóvel; 

• Plano de comissões em vigor; 

• Seguro de saúde (extensível a todo o agregado familiar) – ao fim de 6 

meses; 

• Seguro de vida 

• Viatura de serviço 

 

Se te revês neste perfil e queres integrar uma área de negócio em completa 

transformação, junta-te à nossa equipa e vem contribuir para o revolucionar do 

mundo da mobilidade! 

Poderás submeter a tua candidatura através do site 

http://www.gruposalvadorcaetano.pt/ -> Recursos Humanos -> Oportunidades->  

353824/2018. 
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