
 

A ASA–EMPRESA NACIONAL DE AEROPORTOS E SEGURANÇA AÉREA, SA, solicitou à 

NOVAconsulting o recrutamento interno e externo, para a sua sede na Ilha do Sal, de um 

DIRECTOR COMERCIAL (m/f) 

ILHA DO SAL / CABO VERDE 

A Função terá como principais atribuições: 

• Colaborar na definição da política de gestão comercial da empresa; 

• Gerir, coordenar e operacionalizar as estratégias de marketing e de comunicação, por 

forma a promover e maximizar as vendas e receitas da Asa, 

• Gerir, coordenar e avaliar o funcionamento dos serviços, assegurando todas as 

obrigações legais relacionadas com as competências delegadas e a prossecução dos 

objetivos definidos. 

Requer-se: 

• Licenciatura ou Mestrado em Economia Gestão, Administração, Finanças Empresariais 

Economia, Marketing ou áreas afins; 

• Experiência profissional comprovada em gestão empresarial, no mínimo de 5 anos; 

• Bons conhecimentos de direito administrativo e comercial; 

• Sólidos conhecimentos de estratégias de comunicação e marketing empresariais; 

• Familiaridade com o quadro legal ou legislação corporativa e setorial; 

• Bons conhecimentos de utilizador de Microsoft Office, nomeadamente Excel, Word, 

PowerPoint e MS Project e facilidade de integração em novas ferramentas informáticas; 

• Bons conhecimentos das línguas inglesa, francesa e espanhola (escrita e falada); 

• Disponibilidade imediata para desempenhar a função. 

Serão fatores preferenciais: 

• Ter desempenhado funções similares por um período mínimo de três (3) anos; 

• Experiencia de trabalho e formação relevante no setor de atividade da ASA; 

• Ter experiência profissional em gestão, implementação e operacionalização de políticas 

e estratégias de vendas, promoção comercial e marketing. 

O processo de seleção constará de análise curricular, testes psicotécnicos e entrevistas e todas 

as fases serão potencialmente eliminatórias. A ASA reserva-se o direito de não contratar 

candidatos que não reúnam as condições e o perfil requeridos para a função. 

Candidaturas com envio de Carta de Candidatura e Curriculum 

Vitae para jobs@novaconsulting.cv, até ao próximo dia 25 de 

fevereiro de 2018, c/ indicação da Ref. DC-ASA-2018  

Advertência: Após envio de CV, terá de apresentar documentos comprovativos das Habilitações Literárias, BI 

atualizado, registo criminal, cadastro policial e as referências de experiencia profissional poderão ser confirmadas. As 

entrevistas finais realizar-se-ão presencialmente na Ilha do Sal. Para informação completa consulte os termos de 

referência no site da ASA. 

mailto:jobs@novaconsulting.cv

