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1. Identificação 

 

Cargo: Líder Administrativo 

Diretoria: Acabamentos Área: Acabamentos SC 

Unidade: Itajaí 

 

 

2. Sumário  

 

• Responder pela análise das atividades desenvolvidas na área administrativa e comercial, de maneira a 

cumprir com as metas estabelecidas no planejamento estratégico. 

 

3. Principais Responsabilidades  

 

• Acompanhar as atividades da área comercial orientando quanto a faturamento e análise das 

oportunidades; 

• Montar o planejamento quanto às tabelas de custo e margem, formando a tabela de preços e as 

respectivas campanhas de venda;  

• Estruturar previsões de vendas e controles diários do resultado comercial da empresa; 

• Coordenar, em conjunto com o marketing, as campanhas promocionais e o calendário promocional 

anual; 

• Participar, em conjunto com a Logística e o Marketing, do Ciclo de Vida de Produtos e da 

Descontinuidade de Produtos; 

• Promover reuniões periódicas de avaliação das Vendas (S&OP, reunião semanal virtual) e de 

treinamentos e de articulação (Pré-Convenção e Convenção) com outras áreas da Level e do Grupo 

Level; 

• Administrar os contratos estabelecidos com os clientes (de Compra programada, Comissionamento 

etc) e representantes e fazer tratamento e arquivamento da documentação, analisar o volume de 

faturamento 
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• Coordenar a elaboração do Orçamento Anual do Negócio Level, articulando-se com as demais áreas 

da Level e da Controladoria do Grupo Level 

• Cuidar das transferências de estoque de uma filial para outra, observando todos os pontos que estão 

relacionados à movimentação de estoque e custos, avaliando se os mesmos entraram corretamente na 

outra filial; 

• Acompanhar as atualizações dos sistemas, buscando melhoria continua de cada processo; 

• Interagir com a área de contabilidade quanto aos esclarecimentos dos aspectos tributários; 

• Estar antenada quanto as mudanças tributárias que ocorrem no tocante aos aspectos  praticados em 

outros estados;  

• Ajustar todo sistema quando das mudanças das bases tributárias; 

• Calcular dos clientes os tributos corretamente, seguindo a uma tabela informada pela contabilidade; 

• 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: Superior Cursando Superior Completo Superior Completo 

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

Idiomas: 
Básico de Inglês para 

leitura, escrita e 

conversação 

Básico de Inglês para 

leitura, escrita e 

conversação 

Básico 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 básico 

tributário PIS / 

COFINS / ICMS / 

ICMS – ST / DIFAL; 

Conhecimento básico 

de Formação de Preço 

Conhecimento 

intermediário PIS / 

COFINS / ICMS / 

ICMS – ST / DIFAL; 

Conhecimento básico 

de Formação de Preço 

Conhecimento 

intermediário PIS / 

COFINS / ICMS / 

ICMS – ST / DIFAL; 

Conhecimento básico 

de Formação de Preço 
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Conhecimento básica 

em conceitos de CRM; 

Conhecimento básico 

dos conceitos de 

S&OP; 

Conhecimento básico 

de técnicas de gestão 

de administração de 

vendas; 

 

Conhecimento 

Conceitos de CRM 

Conhecimento básico 

dos conceitos de 

S&OP; 

Conhecimento básico 

de técnicas de gestão 

de administração de 

vendas; 

SOP Intermediário 

Conhecimento 

Conceitos de CRM 

Conhecimento básico 

dos conceitos de 

S&OP; 

Conhecimento básico 

de técnicas de gestão 

de administração de 

vendas; 

Domínio do SOP 

Competências 

Comportamentais:  

Análise e Solução de 

Problemas; 

Liderança; 

Visão de Impacto e 

Causalidade; 

Comunicação 

Assertiva; 

Foco em resultados 

Análise e Solução de 

Problemas; 

Liderança; 

Visão de Impacto e 

Causalidade; 

Comunicação 

Assertiva; 

Foco em resultados 

Análise e Solução de 

Problemas; 

Liderança; 

Visão de Impacto e 

Causalidade; 

Comunicação 

Assertiva; 

Foco em resultados 

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 
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