
                                        DRU – Vendas – Retalho Norte 

 

 

A UNICRE, fundada em 1974, é uma empresa portuguesa especializada em 

soluções de pagamento e a sua actividade centra-se em quatro grandes áreas de 

negócio:  

I. Emissão e gestão de cartões de crédito;  

II. Concessão de soluções de crédito  

III. Prestação de serviços associados à aceitação de pagamentos com cartões, 

designadamente serviços de aceitação de cartões de marcas internacionais  

IV. Prestação de serviços técnicos especializados a emissores, instituições 

financeiras e afins, no âmbito das respectivas operações de emissão e 

gestão de cartões de pagamento.  

 

Especialista na área de sistemas de pagamentos, a Unicre assumiu um papel 

pioneiro em Portugal, tendo contribuído decisivamente para a adopção, na área da 

electronização, de tecnologias Cost-Efective, e na área de produtos, na criação de 

um cartão exclusivo para compras na Internet, Unibanco Net Net, e no Quick Pay. 

 

A Unicre pretende reforçar a sua equipa de Vendas – Retalho Norte, integrada na 

Direecção Redunicre: 

 
Função: Delegado Comercial 

Gerir a carteira de clientes comerciantes do segmento de Retalho (Norte) e efectuar 

a prospecção de novos clientes. Executar as acções comerciais necessárias à 

maximização dos índices distributivos considerando a estratégia comercial, 
rentabilização e visando a respectiva fidelização do cliente comerciante ao negócio: 

Principais responsabilidades: 

 Realizar a planificação operacional semanal; 

 Captar/Contratar novos clientes avalizando as respectivas propostas de 

adesão; 

 Gerir a carteira de clientes e contactos com os mesmos na perspectiva de 

melhoria continua do relacionamento e da qualidade do serviço; 

 Realizar prospecção de mercado, quer na óptica de identificação de novas 

necessidades, quer no âmbito do crescimento do negócio, identificando 

potenciais clientes; 

 Acompanhar a informação sistematizada sobre a performance de vendas e 

componentes inerentes; 

 Participar na formulação dos respectivos planos de acção e garantir a 

operacionalmente a sua execução. 

 
Perfil do Candidato: 

 Habitações ao nível de Licenciatura em Gestão ou Economia (preferencial);  

 Forte orientação para o cliente;  

 Capacidade de realização / Cumprimento de resultados;  

 Capacidade de gerir em simultâneo problemas múltiplos; 

 Responsabilidade e organização,  

 Pró actividade e espírito de iniciativa;  

 Boa capacidade de trabalho em equipa; 

 Domínio das ferramentas de Office (Access e Excel); 

 Conhecimentos de Inglês; 

 Experiência comercial mínima de 2 anos; 

 Conhecimento e/ou experiência na área do sector Financeiro | Banca. 

A candidatura deverá ser enviada, até ao próximo dia 27 de Fevereiro, para 

<fátima.alves@unicre.pt> 


