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1. Identificação 

 

Cargo: Coordenador de Logística   

Diretoria: Diretoria Geral  Área: Easychef 

Unidade: Itajaí 

 

 

2. Sumário  

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

maneira a cumprir com as metas estabelecidas no planejamento estratégico. 

 

3. Principais Responsabilidades  

 

• Fazer a gestão da equipe de trabalho, delegando e orientando os subordinados, quanto à execução das 

tarefas; 

•  Realizar todas as compras de serviço voltado à logística, buscando sempre o melhor preço, prazo de 

entrega e qualidade dos serviços, tendo com isso o melhor custo benefício; 

• Avaliar a necessidade da compra dos produtos importados, com base no orçamento, saldo e cobertura 

de estoque; 

• Fazer a importação de produtos, observando datas de carregamento do embarque, com a finalidade de 

atender o cronograma de compra; 

• Manter um relacionamento próximo com o exportador, com objetivo de organizar o embarque, parte 

documental evitando com isso custos adicionais da operação; 

• Responder pela manutenção e conservação da frota, providenciando as medidas necessárias para o 

bom funcionamento dos veículos; 

• Fazer a aquisição de serviços relacionados a transporte, para distribuição para o mercado interno; 

• Fazer cumprir a política da qualidade da empresa;  

• Fazer cumprir as normas e procedimentos da empresa; 
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• Fazer cumprir 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: Superior Completo 
Superior Completo, 

Pós-Graduação e MBA 

Superior Completo, 

Pós-Graduação e MBA 

Experiência: Acima de 4 até 7 anos Acima de 4 até 7 anos Acima de 7 até 10 anos 

Idiomas: 
Intermediário de Inglês 

para leitura, escrita e 

conversação 

Intermediário de Inglês 

para leitura, escrita e 

conversação 

Intermediário de Inglês 

para leitura, escrita e 

conversação 

Informática: 
Conhecimento 

Intermediário do 

Pacote Office 

Conhecimento 

Intermediário do 

Pacote Office 

Conhecimento 

Intermediário do 

Pacote Office 

Competências Técnicas: 

Conhecimento em 

logística; 

Conhecimento em 

transporte rodoviário 

de cargas; 

Conhecimento dos 

processos de 

importação; 

Conhecimento 

fiscal/tributário. 

Conhecimento em 

logística; 

Conhecimento em 

transporte rodoviário 

de cargas; 

Conhecimento dos 

processos de 

importação; 

Conhecimento 

fiscal/tributário. 

Conhecimento em 

logística; 

Conhecimento em 

transporte rodoviário 

de cargas; 

Conhecimento dos 

processos de 

importação; 

Conhecimento 

fiscal/tributário. 

Competências 

Comportamentais:  

Liderança; 

Negociação; 

Análise Crítica; 

Comunicação 

Assertiva; 

Foco em Resultados\ 

Visão de Impacto e 

casualidade; 

Liderança; 

Negociação; 

Análise Crítica; 

Comunicação 

Assertiva; 

Foco em Resultados\ 

Visão de Impacto e 

casualidade; 

Liderança; 

Negociação; 

Análise Crítica; 

Comunicação 

Assertiva; 

Foco em Resultados\ 

Visão de Impacto e 

casualidade; 

Competências Organizacionais  
Comunicação 

Assertiva  

Foco em resultados 

Comunicação 

Assertiva  

Foco em resultados 

Comunicação 

Assertiva  

Foco em resultados 
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Flexibilidade  

Resiliência 

Organização 

Flexibilidade  

Resiliência 

Organização 

Flexibilidade  

Resiliência 

Organização 

 

 

Aprovações 
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