
                                        

 

 

 

 

 
Está preparado para desvendar o futuro connosco?  
 

A UNICRE pretende reforçar a sua área de Acquiring, com uma posição de Unlocker Estagiário, na 

equipa Comercial – Retalho Sul (Delegação Faro).         

 

 

O que é esperado do Unlocker que procuramos? 
 

• Gerir a carteira de clientes na perspetiva de melhoria contínua do relacionamento comercial, 

da qualidade do serviço, otimizando níveis de satisfação e a margem; 

• Efetuar a prospeção de novos clientes, garantindo a entrega das respetivas propostas de adesão; 

• Realizar a prospeção de mercado, quer na ótica de identificação de novas necessidades, 

quer no âmbito do crescimento do negócio, identificando potenciais Clientes ou mercados 

que possam representar crescimento da faturação; 

• Executar as ações comerciais necessárias à maximização dos índices distributivos, considerando 

a estratégia comercial e a rentabilidade esperada; 

• Realizar a planificação operacional semanal; 

• Acompanhar a informação sistematizada sobre a performance de vendas e componentes 

inerentes; 

• Participar na formulação dos respetivos planos de ação comercial e garantir 

operacionalmente a sua execução, bem como o reporte das ações associadas aos planos 

comerciais. 

 

 

Qual o DNA do Unlocker que procuramos? 
 

• Formação Superior em Gestão, Economia ou equivalente; 

• Forte orientação para o cliente;  

• Capacidade de realização / Cumprimento de resultados;  

• Capacidade de gerir em simultâneo múltiplos problemas; 

• Responsabilidade e organização,  

• Pró atividade e espírito de iniciativa;  

• Boa capacidade de trabalho em equipa; 

• Domínio das ferramentas de Office (Excel, Word e Powerpoint). 

 

 

O que temos para oferecer ao Unlocker? 
 

▪ Oportunidade de trabalhar num ambiente desafiante com elevado potencial de crescimento 

e desenvolvimento profissional 

▪ Modalidades de trabalho flexível  

▪ Bolsa de estágio de 12 meses competitiva 

▪ A possibilidade de pertencer a uma equipa experiente de Unlockers, contribuindo para a 

construção de experiências de pagamento únicas! 

As candidaturas deverão ser enviadas por e-mail, para recrutamento@unicre.pt  

Junte-se à Unicre neste futuro!  

 

mailto:recrutamento@unicre.pt

