
     

 

PERFIL VENDA ONLINE 
 
Funcions: 
✓ Garantir el compromís d’atenció al client, atendre’n els suggeriments i 

proposar iniciatives o innovacions orientades a la seva satisfacció. 
✓ Preparació de carretons, palanganes i plaques de congelats, i assegurar-ne   

el perfecte estat i neteja, així com detectar absències d’assortiments i 
informar-ne el cap de secció. 

✓ Complir amb les normes d’imatge, conducta i procediment que estableix la 
companyia (uniformitat, imatge adequada, identificació visible) i prevenció de 
riscs laborals. Afegir a les palanganes de comandes els articles que el terminal 
de radiofreqüència els indiqui, d’acord amb els criteris de qualitat establerts, 
així com etiquetar correctament i reportar les incidències. 

✓ Apartar, revisar i reposar les devolucions dels clients i fer un correcte 
seguiment de càrrega i descàrrega. 

✓ Consolidar a la zona d’expedició en funció dels criteris de ruta i hora, la 
mercaderia guardada en les cambres de fred negatiu i positiu. 

✓ Participar i ser garant de la correcta execució de l’inventari.  
✓ Participar activament en l’acollida de las noves incorporacions. 
✓ Utilització obligatòria dels EPI, establerts a la normativa interna de la 

companyia. 
✓ Imprimir les factures de cada comanda i facilitar-les als transportistes i fer 

inventaris actius. 
✓ Depositar la mercaderia sensible en les zones especialment habilitades 

(cambres de fred i de congelació), així com disminuir el minvament en tot el 
possible. 

✓ Ser professional i aportar valor afegit al lloc de treball.  
 
Es requereix:  
✓ Educació secundaria obligatòria (ESO) 
✓ Passió pel comerç 

✓ Alta orientació al client 

✓ Capacitat de treball en equip 

✓ Disponibilitat horari 
 

Es valora:  
✓ Experiència en el sector 

  



     

 

 
S’ofereix:  
✓ Contracte fix-discontinu. 
✓ Jornades parcials de 30 hores a 36 hores setmanals en funció del perfil i 

necessitat del departament/secció. 
✓ Horaris: torns rotatius de dilluns a diumenge (2 dies lliures). 
✓ Salari brut mensual a jornada completa (40 hores) 1.260 € (12 pagues). 
✓ Data de contractació a partir d’abril 2023. 

 
Ubicació dels llocs de treball: 
✓ General Riera 

✓ Son Cotoner 
✓ Portopí 
✓ Coll d’en Rabassa 

 


