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 DATA: 31.10.2018 

 

ESTÁGIO PROFISSIONAL – GESTOR DE PRODUTO JR (M/F) – AUCHAN RETAIL 

PORTUGAL  

 
Refª do Anúncio: GIP/outubro 2018/0164 
 
Auchan é um grupo francês de distribuição comercial. É nas pessoas qualificadas, 

motivadas e dispostas a apostar numa carreira de sucesso, que o grupo deposita as maiores 

expectativas para concretização dos seus objetivos. Investem de uma forma contínua na 

melhoria dos recursos humanos, com o objetivo de proporcionar aos clientes um serviço de 

superior qualidade e a consolidar o seu posicionamento no mercado da distribuição. 

 

AUCHAN RETAIL PORTUGAL, empresa Multinacional no setor da Grande Distribuição, 

pretende admitir para reforço da Direção de Produto: 

 Aprovisionamento; 

 PGC; 

 Saúde e Bem Estar; 

 Equipamento Tecnológico; 

 Bazar; 

 Estratégia de Plano de Comércio. 

 

 

GESTOR DE PRODUTO JR (M/F) 
 
 

PERFIL DO(A) CANDIDATO(A): 

 Formação Superior em Gestão, Engenharia Alimentar ou áreas similares; 

 Orientação para cliente e para o comércio;  
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 Espírito de iniciativa, inovação, abertura e facilidade de comunicação; 

 Conhecimentos de inglês serão valorizados;  

 Facilidade de adaptação a novos contextos e no relacionamento com equipas; 

 Elegibilidade para estágio profissional IEFP; 

 

FUNÇÕES:  

 Dar suporte na identidade visual e branding dos produtos nas lojas, 

assegurando a coordenação dos projetos criativos e escolhas gráficas;  

 Gestão e seleção dos artigos em articulação com parceiros/agências;  

 Análise de mercado, as tendências e inovações;  

 Otimização ao nível de custos e desenvolvimento de produto. 

 

OFERECEM: 

 Integração em Empresa Multinacional; 

 Formação inicial e contínua; 

 Estágio com a duração de 12 meses. 

 

LOCAL: Lisboa. 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:  

 Os interessados deverão enviar e-mail para gip@autonoma.pt, indicando no assunto, 

a referência do anúncio, nome completo e número de aluno, anexando o curriculum 

vitae detalhado (preferencialmente modelo europeu) com fotografia tipo passe.   

 Só serão consideradas as candidaturas de alunos e ex-alunos da UAL. 

 
 
DATA LIMITE PARA CANDIDATURA: 10 de Novembro de 2018. 


