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ANALISTA DE LOGÍSTICA
Nosso departamento de Suprimentos está em busca de um (a) Analista
de Logística para dar suporte à equipe nas seguintes atividades:
•
Controlar as atividades de logísticas com clientes internos e
externos
•
Planejar e programar todas as remessas de importação desde a
fábrica até o destino, incluindo transporte nacional e internacional
•
Auxiliar a área de Bid & Sales na coleta de orçamentos de logística
para montagem de orçamentos para terceiros
•
Realizar o processo de prospecção, cotação e contratação dos
operadores logísticos nacionais e internacionais
•
Analisar os documentos de importação e exportação (invoice,
packing list e conhecimentos de embarque)
•
Atuar junto aos exportadores, agentes de carga e despachantes
aduaneiros para procedimentos de desembaraço aduaneiro (controlando
exportações e importações)
•
Atuar junto aos órgãos reguladores para emissão de licenças de
importação, Ex-tarifário, entre outras licenças necessárias
•
Receber e conferir notas fiscais dos fornecedores de logística
PERFIL DESEJADO:
•
Graduação completa em Comércio Exterior, Administração ou
áreas correlatas
•
Experiência mínima de 5 anos em gestão da cadeia de logística
•
Conhecimento avançado em MS Office (Word, Excel e
PowerPoint)
•
Experiência na contratação de transportes para pequenos e
grandes volumes
•
Inglês avançado
•
Boa capacidade analítica
•
Comprometimento e proatividade
•
Habilidades sólidas de resolução de problemas
•
Hands on com capacidade para lidar com grande volume de
trabalho e trabalhar sob pressão
•
Trabalho em equipe, Empreendedorismo, Integridade e Inovação
são valores requeridos para os colaboradores do grupo e, claro, ser gente
boa
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Se você está interessado nessa oportunidade, por favor envie o seu CV
para rslatam@voltalia.com, com o assunto: “Analista de Logística”.
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