
 

Operacionais de Tráfego Juniores 
Lisboa 
Refª LX1118 
 

A Bolloré Logistics pertençe ao  Grupo Bolloré, lider global em logistica e transporte 

Internacional, sendo uma das das TOP 10 a nível mundial. 

A partir de Portugal  irá reforçar a sua equipa  de operações  dedicadas a grandes contas 

internacionais (BPO), integrando  uma equipa  de 8 Operacionais  de Transporte Juniores,  com 

ou sem experiência no setor. 

Principais tarefas e responsabilidades: 

 Monitorizar os pedidos e remessas diárias e realizar eventuais acções correctivas em 

caso de desvio; 

 Criar relatórios e análises, fornecidos pela Bolloré IT Solutions , no sentido de 

conseguir uma visão consolidada dos fluxos, para monitorizar prazos contratuais e 

níveis de serviço; 

 Planear o meio de transporte mais adequado de acordo com as necessidades do 

cliente; 

 Alertar proactivamente o cliente se o fluxo de trabalho está em condições e propor 

soluções alternativas; 

 Configurar planos de acção correctiva e segui-los; 

 Fazer comunicações interna e externamente para adequado processamento das 

operações; 

 Funcionar como o  único ponto de contacto com o cliente; 

 Identificar e registar economias na prestação de serviço ao cliente; 

 

Requisitos exigidos: 

 Formação mínima ao nivel do 12ºano,; 

 Valoriza-se formação e/ou  conhecimentos nas áreas de logística e transportes;  

 Bons conhecimentos  excel (obrigatorio); 

 Fluente em Inglês, falado e escrito (obrigatório); 

 Gosto por trabalhar com sistemas de informação;   

 Rigor e apetência para trabalho em equipa.  

 Gosto por fazer novas aprendizagens;  

 

Se reune os requiditos exigidos e está motivado por fazer carreira no setor dos transportes e 

logistica não perca esta oportunidade. Envie  o seu CV para os nossos consultores em 

geral@wechange.pt, indicando a Refª LX1118 ou inscreva-se no  backofice da WeChange em 

www.wechange.pt/carreiras associando a sua candidatura à oferta, cujo link poderá  partilhar 

com a sua network : http://www.wechange.pt/cgi-bin/detalhes.pl?nid=EVkVpllkyyLvudsRun 
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