
ANÚNCIO 
DE VAGA

      GESTOR SÉNIOR DE 
    AQUISIÇÃO DE CLIENTES 
  PARTICULARES, PRIVATE E 
DE ALTA RENDA- MAPUTO



REQUISITOS 

1 - Bacharelato ou Licenciatura (numa área relacionada com Negócios e/ou 

   Finanças)

2 - Fluente em Português e Inglês (falado e escrito)

3 - Conhecimentos de informática na óptica de utilizador (MS Excel, MS Word, MS 

   PowerPoint)

4 - Entendimento de produtos e serviços bancários

5 - Conhecimentos básicos de gestão financeira

6 - Experiência bancária consolidada e mínimo de três anos (3) anos em Gestão de 

   Clientes e pessoas é essencial, da qual, uma proporção significativa de tempo 

   tenha sido num cargo de Gestão de Relacionamentos e de Vendas para clientes 

   particulares

7 - Experiência na elaboração de proposta estratégicas para a captação de novos 

   negócios

CONT.



  RESPONSABILIDADES
E ATRIBUIÇÕES 

1 - Identificar novas oportunidades de negócios e expandir oportunidades com base 

   na lista de clientes existentes para atingir os orçamentos financeiros definidos

2 - Fazer uma análise de necessidades em empresas e sectores a fim de 

   desenvolver propostas personalizadas que irão de encontro com os requisitos 

   da empresa para seus funcionários Private e Executive

3 - Analisar e identificar indústrias/sectores em crescimento, a fim de embarcar em 

   novos negócios

4 - Garantir que insights e análise detalhada de mercados potenciais internos e 

   externos seja fornecida para aquisição de clientes certos

5 - Analisar os processos de aquisição de novos Clientes e vendas existentes e 

   recomendar as mudanças apropriadas

6 - Gestão eficaz da margem e fluxos de receita em linha com as metas acordadas

7 - Estabelecer proactivamente uma relação de serviço da Banca no trabalho, 

   agregado agregando valor aos colaboradores

CONT.



8 - Garantir que as soluções financeiras sejam adequadas aos colaboradores de 

   uma Empresa, propondo a customização dos produtos existentes e criação de 

   novas soluções

9 -  Fornecer subsídios para o desenvolvimento de Propostas que influênciam na 

   definição de metas com base no conhecimento do mercado local

10 - Desenvolver planos tácticos para optimizar o desempenho da carteira e sua 

   rentabilidade e incremento da quota do mercado

11 - Fornecer a orientação e suporte necessários às equipas de aquisição em 

   questões de risco e conformidade

  RESPONSABILIDADES
E ATRIBUIÇÕES 

CONT.



  HABILIDADES E
COMPETÊNCIAS ESPECIAIS

CONT.

1 - Excelentes habilidades de comunicação verbal e escrita em Português, Inglês e 

   uma Língua local

2 - Analítico: gosto pela análise complexa e abstrata, intelectualmente curioso, 

   identificação e análise de padrões e tendências, visão da relação entre causa e 

   efeito, mente inquiridora

3 - Liderança, observação e monitoria: assume a carga, dirige, gere, organiza e 

   supervisiona a equipa, é rápido para identificar potenciais oportunidades, 

   percebe os detalhes das situações e está em contacto com o ambiente local, 

   habilidade em sondar os factos, desafiar suposições, vê desvantagens 

   prepara-se com muita antecedência, habilidade em definir metas e planear 

   actividades

4 - Interacção social/criador de relacionamentos: auto-confiante, gosta de conhecer 

   pessoas, cria uma boa impressão em situações sociais, habilidades para 

   argumentar e comunicar (mesmo quando comunica informações 

   desagradáveis)



  HABILIDADES E
COMPETÊNCIAS ESPECIAIS

CONT.

5- Paixão pelas pessoas, é perspicaz e curioso sobre o comportamento humano, 

   com interesse e habilidades para motivar, negociar e influenciar opiniões

6 - Inovador: gera ideias, pensa em soluções, cria oportunidades para que os outros 

   inovem

7 - Orientado para resultados: fortemente motivado para competir e alcançar 

   resultados impressionantes, se esforça para melhorar, tem uma atitude de quem 

   "pode fazer" e tem gozo por novos desafios

8 - Habilidade para analisar dados numéricos, tomar decisões com base em factos 

   e gosta de avaliar e medir os níveis de execução



Os candidatos que reúnam os requisitos acima exigidos, podem submeter as suas 

candidaturas pelo nosso website, a partir do link: 

https://www.standardbank.co.mz/Candidatura/Gestor-Senior-de-Aquisicao-de-Clientes-Particulares-Private-e-de-Alta-Renda

As candidaturas deverão ser submetidas até ao dia 05 de Julho

Apenas os candidatos pré-seleccionados serão contactados

COMO SE CANDIDATAR
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