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1. Identificação 
 

Cargo: Assistente de Logística  

Diretoria: Diretoria Geral Área: Easychef 

Unidade: Itajaí 

 

 

2. Sumário  
 

• Responder pela execução das atividades desenvolvidas na área de logística de congelados, de 

maneira a cumprir com as metas estabelecidas no planejamento estratégico. 
 

3. Principais Responsabilidades  
 

• Alinhar com clientes a necessidade de cada um quanto à entrega das mercadorias; 

• Emitir as notas fiscais observando, preço, prazo, quantidade e disponibilde de estoque; 

• Solicitar transporte para as mercadorias comercializadas que deverão ser entregues dentro dos 

prazos combinados; 

•  Agendar com o armazém de carregamento os detalhes quanto ao transporte das mercadorias; 

• Acompanhar todo processo de transporte das mercadorias junto a transportadora, prestando o 

suporte necessário, para que tudo ocorra dentro da normalidade; 

• Enviar lista de documentos para os representantes, para que sejam enviados os documentos 

necessários para elaboração dos contratos; 

• Enviar ao jurídico para que sejam feitas as análises necessárias, acompanhando todos os 

processos de devolução; 

• Pegar as assinaturas de cada representante, para posterior arquivamento destes contratos; 

• Solicitar para os representantes os códigos de venda e acesso ao sistema (Sales Force) da área 

comercial; 

• Contatar os representantes, prestando as informações necessárias quanto à utilização do sistema 

integrado (Sales Force);  
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• Controlar junto ao sistema cadastros dos novos clientes, observando a veracidade das 

informações ou necessidades informações adicionais, fazendo um acompanhamento até a 

conclusão do cadastro;  

• Posicionar os armazéns quanto a chegada de novas mercadorias, informando a área operacional 

dos tramites a serem seguidos; 

• Emitir as notas fiscais de armazenagem dos produtos, encaminhando a equipe operacional, 

informando as siglas de cada unidade, placa dos veículos que estão conduzindo os itens; 

• Pedir autorização de baixa para equipe operacional do terminal de cargas; 

• Controlar as quantidades de mercadorias que ficarão disponíveis nos contaneires, respeitando os 

prazos acordados; 

• Prestar o suporte necessário aos clientes, quanto à resolução de problemas que possam surgir no 

dia a dia. 

• Fazer o controle de estoque comparando o físico com o contábil; 

• Baixar o relatório de pedidos pendentes, junto ao sistema; 

• Acompanhar a frota própria de veículos, para pode estar alinhado com a roterização das 

entregas; 

• Fazer a contratação de fretes para transporte de cargas fracionadas; 

• Fazer o faturamento e fechamento de cargas fracionadas; 

• Fazer a programação das cargas, informando as transportadoras para que efetuem o despacho 

das mercadorias;  

• Controlar os adiantamentos de viagem concedidos aos motoristas, fazendo os fechamentos 

relativos a valores financeiros; 

•  Contatar fornecedores de combustível, providenciando os respectivos cadastros para que a 

empresa possa utilizar dos serviços dos mesmos; 

• Acompanhar controles de abastecimento de veículos dos funcionários; 

• Acompanhar toda documentação referente aos fretes fracionados; 

• Acompanhar as entregas dos pedidos fracionados;  
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• Alinhar com a área comercial o fechamento de cargas para cada estado conforme a necessidade 

de fechamento de veículos; 

• Acompanhar o desenrolar das notas de devolução, identificando nos clientes os ajustes 

necessários; 

• Solicitar a prorrogação de títulos se o motivo for por questões de logística, atraso de entrega; 

• Cumprir com a política da qualidade da empresa;  

• Cumprir com as normas e procedimentos da empresa; 

• Cumprir com as normas de segurança, prevenção de acidentes e riscos ambientais. 

 

 
 

4. Pré-Requisitos Desejáveis para o Cargo 
 
 

Itens a serem considerados Nível JR Nível PL Nível SR 

Escolaridade: Ensino Médio Superior Cursando Superior Cursando 

Experiência: Até 2 anos Até 2 anos Acima de 2 até 4 anos 

Idiomas: Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

Informática: 

Conhecimentos 

Básicos do Pacote 

Office 

Conhecimentos 

Básicos do Pacote 

Office 

Conhecimento 

Intermediário do 

Pacote Office 

Competências Técnicas: 

Noções básicas de 

controle de estoque; 

Noções básicas em 

transporte rodoviário 

de cargas; 

Noções básicas de 

controle de estoque; 

Noções básicas em 

transporte rodoviário 

de cargas; 

Noções básicas de 

controle de estoque; 

Noções básicas em 

transporte rodoviário 

de cargas; 

Competências 

Comportamentais:  

Atenção Concentrada; 

Comunicação 

Assertiva; 

Pró-atividade; 

Flexibilidade; 

Planejamento e 

Organização; 

Atenção Concentrada; 

Comunicação 

Assertiva; 

Pró-atividade; 

Flexibilidade; 

Planejamento e 

Organização;  

Atenção Concentrada; 

Comunicação 

Assertiva; 

Pró-atividade; 

Flexibilidade; 

Planejamento e 

Organização;  
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Competências 

Organizacionais  

Comunicação 

Assertiva  

Foco em resultados 

Flexibilidade  

Resiliência 

Organização 

Comunicação 

Assertiva  

Foco em resultados 

Flexibilidade  

Resiliência 

Organização 

Comunicação 

Assertiva  

Foco em resultados 

Flexibilidade  

Resiliência 

Organização 
 

 

Aprovações 
 
 

Desenvolvido em:  
Revisão do 

documento: 
 Data da Revisão:        /    / 
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