
• Compras
Na área de compras, você será responsável por auxiliar no mapeamento de mercado para 
novas soluções, além de tomada de preços junto a fornecedores para projetos de inovação 
e redução de custos. Realizará a gestão de gestão de contratos, custos e negociações, 
cadastro de novos fornecedores e desbloqueio de NFs.

• E-commerce
A área de Ecommerce é responsável por todas as vendas online das marcas de Health e 
Nutrition da Reckitt, com foco nos dados da área. Analisa principalmente dados de Sellout, 
Sellin, estoque, acompanhamento de preços e market share.

• Finanças
Na área de Finanças (FP&A) você auxiliará na consolidação de resultados América Latina, 
no fechamento financeiro contábil, na análise de rentabilidade, e no processo de 
planejamento financeiro de curto e longo prazo. Além disso, será responsável pela 
atualização e criação dos dashboards regionais, construção da apresentação mensal de 
resultados para a liderança, e controle do calendário regional.
Na área de Finanças (Categoria) você auxiliará na análise e planejamento de resultados 
de marcas e categorias, bem como controle de orçamento das linhas de Marketing.

• Jurídico
A área Jurídica da empresa, auxilia os advogados em assuntos jurídicos relacionados à 
contratos, processos judiciais e outros, bem como nas rotinas administrativas do 
departamento.

• Marketing
Na área de Marketing você dará suporte no dia a dia da marca tendo em vista seus 
principais objetivos e estratégias; sendo a área responsável pelas análises de mercado, 
entendimento de tendência de consumo e de novas ferramentas de comunicação.

• Pesquisa & Desenvolvimento
Área responsável pelo desenvolvimento e validação de Embalagens para os produtos da 
empresa. Responsável por fazer alinhamentos com as áreas multifuncionais de 
Marketing, Projetos, Regulatórios e Supply, realizam pesquisas de mercado para 
entendimento de embalagens disponíveis, novos design, novas tecnologias focadas em 
Sustentabilidade.
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• Qualidade Global
A área de Qualidade é dividida em sub-áreas, como Controle da Qualidade e Garantia 
da Qualidade, fazendo com que todos nossos produtos da unidade de Health & 
Nutrition estejam no nível de qualidade que é esperado. Através de análises físico-
químicas, liberação dos medicamentos, acompanhamento das documentações, entre 
outros.

• Supply Services
Área responsável pela gestão de estoque e de produção para as unidades de negócio, 
fazendo o planejamento mestre das plantas e alinhando com a área comercial a 
disponibilidade de produtos para faturamento.

• Vendas
Na área de Operações de Vendas, você auxiliará nos relatórios para o time de vendas, 
dará suporte para a área de Trade Marketing e Vendas com materiais para 
lançamentos, além de acompanhar o lançamento e cadastro de produtos.




