
 Perfis que 

Procuramos 

 

� Licenciatura ou 

Mestrado em 

Gestão/Marketing

/Economia  

(preferencial) 

 

� Domínio da Língua 

Inglesa 

 

� Conhecimento e 

gosto pelas novas 

tecnologias 

 

� Disponibilidade 

para deslocações 

                      O que  valorizamos 

.Orientação para resultados 

.Raciocínio lógico e analítico 

.Facilidade e vontade de trabalhar em equipa 

.Capacidades de comunicação 

Iniciativa 

.Capacidade de planeamento e organização 

Trainees 

- Comercial- 

(Estágios profissionais 12 meses) 

Trabalhar na Unicer é um desafio permanente. É aprender a inovar e a pensar “fora da 

caixa”. É ousar e empreender. É estar “aberto” ao mundo e saber trabalhar em equipa, 

todos os dias, todas as horas. Somos apaixonados pelas nossas marcas e pelo que 

fazemos e estamos dispostos a dar sempre mais para garantir que somos a 1ª escolha 

de todos os que nos roideiam. 

Porquê a Unicer? 

Porque temos uma proposta de valor única, que nos diferencia no mercado e 

acreditamos poder enriquecer o percurso de qualquer profissional. 

• Somos a maior empresa de bebidas em Portugal, com vocação de 

liderança 

• Temos marcas reconhecidas no mercado 

• Estamos presentes num mercado de grande dinamismo que nos desafia 

todos os dias a sermos inovadores e que põe à prova a nossa capacidade 

de aprendizagem  

• Integramos, na nossa atividade, toda a cadeia de valor 

• Possibilitamos o trabalho em equipas multidisciplinares 

• Temos presença nacional e apostamos fortemente no nosso crescimento 

internacional 

Descrição do Projeto de Estágio 

O projeto de estágio será desenvolvido na área Comercial – On Trade 

(Portugal), responsável pelo planeamento, controlo e implementação de toda 

a estratégia e atividade comercial nos canais onde a Unicer opera, a nível 

nacional, de modo a garantir a concretização dos resultados em termos de 

volume, quota de mercado, e margem. 

É ainda esta área a responsável pela correta ativação e visibilidade das marcas 

nos pontos de venda de acordo com a estratégia das marcas e em articulação 

com a área de Marketing.  

Oportunidades de estágios para as zonas Norte, Centro e Sul. 

Envia a tua candidatura para shlnorte@shlportugal.pt até ao 

dia 02 de Outubro com a referência ‘Comercial - 166RP16’ 


