Oportunidade: Líder de Digital – Campinas/SP
Sobre a Empresa: Oba Hortifruti
Uma empresa preocupada com a qualidade e variedade de produtos com um atendimento mais
próximo, priorizando o relacionamento com o cliente, levando o equilíbrio entre sabor e saúde para a vida
das pessoas. Referência em saudabilidade e prazer em comer bem, somos fonte para quem deseja manter
uma boa alimentação, combinada com hábitos saudáveis. Hoje, com 40 lojas distribuídas pelos estados de
São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal, expandimos nossa atuação no mercado com setores de frios e
laticínios, açougue, adega, mercearia, importação própria, pré-lavados, lanchonete, floricultura, padaria e
restaurante, que complementam o setor de hortifruti. Selecionamos com todo cuidado e carinho nossos
fornecedores e parceiros, oferecendo qualidade, diversidade e bom atendimento.
Desafio:
Buscamos um gestor que consiga conectar visão estratégica de negócios com os desdobramentos
táticos na construção e manutenção de produtos e serviços digitais. Saiba fazer a conexão entre negócio,
clientes, operação e tecnologias, com uma perspectiva ampla de digital, sendo o disseminador desse
mindset na empresa. Irá gerir os fornecedores para colocar a operação do novo produto digital em
andamento e buscar caminhos de melhoria contínua para potencializar os resultados para a empresa e
clientes.
O que você vai fazer:
➢ Conectar a visão macro do negócio com a operação para viabilizar novos produtos e serviços
digitais;
➢ Gerir recursos fazendo interfaces com negócios, clientes, operações e tecnologia;
➢ Fazer a gestão dos fornecedores, negociando prazos, atividades e prioridades dos mesmos;
➢ Entender os fluxos de CRM/BI, para transformar os resultados em ações estratégicas de negócio;
➢ Elaboração de cronogramas, avaliação de riscos e acompanhamento de execução x planejado,
atuando não somente nas soluções sistêmicas como também nas frentes operacionais;
➢ Levar o mindset digital para todas as áreas, mapeamento oportunidades de melhoria e disseminação
de conhecimento para a transformação digital;
➢ Gerir equipes e fornecedores.

Experiência e Formação:
➢ Vivência em gestão de projetos/operações de transformação digital em empresas de médio ou
grande porte do setor varejista;
➢ Conhecimento geral em ferramentas e operação de produtos digitais (Ex: analytics, plataforma,
usabilidade);
➢ Boa comunicação e articulação entre áreas diferentes de uma empresa grande;
➢ Conhecimentos gerais em gestão de CRM e BI;
➢ Vivência em construção e acompanhamento de novos produtos e/ou serviços;
➢ Atitude resolutiva, que busca novos caminhos para garantir a realização do que está proposto;
➢ Perfil estratégico, colaborativo, resiliente e com bom relacionamento interpessoal.
➢ Gestão de Projetos.

