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1. Identificação 
 

Cargo: Coordenador de Logística   

Diretoria: Operações Área: CD ES 

Unidade: Espirito Santo  

 
 

2. Sumário  
 

 Responder pela coordenação das atividades desenvolvidas na área de logística, de maneira a cumprir 

com as metas estabelecidas no planejamento estratégico.  
 

3. Principais Responsabilidades  
 

 Coordenar a equipe de trabalho, delegando as tarefas a serem executadas; 

 Coordenar as atividades relacionadas à logística, armazenagem, gestão de estoque, transporte externos 

e transporte internacional e os feitos junto ao porto; 

 Coordenar as compras internacionais dos produtos relacionados ao porcelanato; 

 Negociar junto aos fornecedores os melhores preços, prazo de entrega e qualidade do produto; 

 Realizar o fechamento dos pedidos, seguindo as ordens de compra, buscando cumprir uma 

necessidade de previsão de venda e cumprimento das metas de vendas; 

 Controlar a prontidão das mercadorias e seu respectivo embarque; 

 Acompanhar o recebimento e toda tramitação portuária; 

 Fazer a gestão dos pagamentos junto ao financeiro, passando a eles um provissionamento dos valores a 

serem pagos; 

 Fazer o acompanhamento do pós venda, junto ao fornecedor nacional e ou internacional; 

 Prestar suporte para área de qualidade, ajudando no for necessário; 

 Prestar suporte a demais áreas da empresa; 

 Fazer cumprir a política da qualidade da empresa;  

 Fazer cumprir as normas e procedimentos da empresa; 
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 Fazer 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 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 de 

estoque; 

Conhecimento técnico 

de elaboração de 

inventário 

Estratégia de 

armazenamento; 

Apuração de 

divergências de 

estoque; 

Noções básicas de 

impostos; 

Conhecimento em ERP 

de armazenagem 

(WMS); 

Conhecimento de 

estoque; 

Conhecimento técnico 

de elaboração de 

inventário 

Estratégia de 

armazenamento; 

Apuração de 

divergências de 

estoque; 

Noções básicas de 

impostos; 

Conhecimento em ERP 

de armazenagem 

(WMS); 

Conhecimento de 

estoque; 

Conhecimento técnico 

de elaboração de 

inventário 

Estratégia de 

armazenamento; 

Apuração de 

divergências de 

estoque; 

Noções básicas de 

impostos; 

Conhecimento em ERP 

de armazenagem 

(WMS); 

Competências 

Comportamentais:  

Negociação 
Visão Sistêmica 
Tomada de decisão 
Foco em resultados 
Negociação e 
Administração de 
Conflitos 
Analise e solução de 

Negociação 
Visão Sistêmica 
Tomada de decisão 
Foco em resultados 
Negociação e 
Administração de 
Conflitos 
Analise e solução de 

Negociação 
Visão Sistêmica 
Tomada de decisão 
Foco em resultados 
Negociação e 
Administração de 
Conflitos 
Analise e solução de 
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Problemas 
Delegação 

Problemas 
Delegação 

Problemas 
Delegação 

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 
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