
 

 

Formaturas Experiência 

Com a minha experiência profissional iniciada em 1988, incluindo mais de seis anos em call centers em BtoB ou BtoC, três anos em recondiciona-
mento de TI, estágios administrativos, em recursos humanos ou jornalísticos, sou um profissional multicultural e multilíngue, capaz de me adap-
tar perfeitamente a um ambiente internacional. Abertura de espírito, perseverança e responsabilidade definem a pessoa em que me tornei ao 
longo das minhas carreiras que pretendo aprofundar através de uma possível mobilidade interna tendo em conta o bem-estar que o meu traba-
lho atual me dá. 

por@Johny.us 

(França +33) (0)6.52.07.68.27 | na quarta-feira (UTC+1)  

Rua Hoche 14 | Hall 7 | 0092-240 Malakoff | Ilha de França | França 

www.Johny.us 

• Office 365: Access, tabela dinâmica… Teams 

• Redação / tradução 

• ERP : SAP, EBP 

Johny BORGES BRAGA 

Encarregado de clientela depois Assessor do cliente 
VI2C 
Nanterre, Ilha de França, França (2021 depois 2022 até à data) 

• Promoção imobiliária de novos imóveis para aquisição em residência 
principal, investimento Lei Pinel ou residência gerida para  
VINCI Immobilier 

• Atividades de retaguarda 
 
Conselheiro Comercial Sedentário 
GACD 
9.º arrondissement de Paris, Ilha de França, França (2021) 

• Venda BtoB de equipamentos e consumíveis em odontologia 
 
Adido Técnico-Comercial Sedentário 
SKILLS IN HEALTHCARE FRANCE 
Asnières-sur-Seine, Ilha de França, França (2019 - 2021) 

• Vendas promocionais da BtoB de produtos farmacêuticos e parafar-
macêuticos em nome de vários laboratórios 

• Farmacovigilância 
 
Tele conselheiro 
ODITY FRANCE 
Rueil-Malmaison, Ilha de França, França (2018 – 2018)+(2007—2009) 
• Auditoria de qualidade/Cliente mistério: 63,708% 
• Mercadologia: 32,292%  
• Relatórios de informação BtoB baseados na qualidade dos serviços 

pós-venda portugueses ou espanhóis para um fabricante de automó-
veis francês 

 
2017-2018: estadia no estrangeiro 
 
Comercial (COMPRAS/venda) 
ECOD’AIR 
18.º arrondissement de Paris, Ilha de França, França (2013 – 2016) 

• Importação de computadores amortizados adquiridos através da rede 
de empresas PSA. Quinze países abrangidos com intercâmbios em 
inglês, flamengo ou holandês, francês, italiano, norueguês, português, 
sueco ou eslovaco. Relatório de vendas semanal à Diretora comercial; 
mais de 15000 contatos e até 100 laptops importados semanalmente; 
colaborações internas e externas com tradutores para criar ferramen-
tas capazes de superar as barreiras linguísticas ou falta de linguagem 
em comum (ações Ad hoc); prospeção e desenvolvimento de meios de 
transporte alternativos quando não abrangidos pelo parceiro principal 
(em 70% do meu tempo) 

• Encargado de parcerias associativas estudantis: atualização de contra-
tos de parcerias, prospeção por Internet, e-mail ou telefones, elabora-
ção de orçamentos, faturas pró-forma, aviso de prazos orçamentais e 
de renovação dos contratos, renegociação (em 20% do meu tempo) 

• Vendas on-line especiais de hardware recondicionados, cabos de 
alimentação, estações de ancoragem para laptops ou desktops: cria-
ção e atualização de anúncios com descrições técnicas, ilustrações 
fotográficas. Ajuste do mercado alvo, receção de encomendas com 
eBay. Entregas com a UPS (10% do meu tempo) 

• Reuniões de trabalho. Relatórios. Envio/recebimento de e-mails, tele-
fones fixo e celular 

• Outras colaborações com comunidades de aglomerações e direções 
diocesanas (ações ad hoc) 

ACADÉMICA: 
Filologia galega, língua e cultura (ILG) 

Universidade de Santiago de Compostela 
Santiago de Compostela, Galiza, Espanha(2011) 

 
Licenciado em Línguas, literaturas e civilizações estrangeiras, especialidade português 

+ 
Licenciado em Didática do francês língua estrangeira ou segunda (DFLE/S) 

Sorbonne Nouvelle 
5.º arrondissement de Paris, Ilha de França, França (2008 – 2009) 

 
Certificado de construção (DEFA) + Membro tubista da fanfarra 

Escola de Arquitetura Paris Conflans 
Charenton-le-Pont, Ilha de França, França (1992 – 1994) 

 
PROFISSIONAL: 

Assistente de gestão especializado em construção 

CENTRE NATIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE

 

Idiomas & Habilidades 

• CRM: Salesforce 

• HTML, FTP 

• Segurança contra incêndios e 

primeiros socorros 

Outras competências 

Pretensões salariais & Disponibilidade 

Atualizado na quarta-feira,  2023-03-09T21:42:31-01:00 

 

Descarregar 

Inglês Francês Galego Português Castelhano 

      

Compreensão 
oral 

C1 C2 C1 C2 C1 

Leitura C1 C2 C1 C2 C1 

Interação oral C1 C2 B2 C2 C1 

Produção oral C1 C2 A1 C2 C1 

Escrita C1 C2 B2 C2 C1 

A partir de 25 000 até 40 537,20 € ou mais / ano & a partir de 19 de abril de 2021, com contrato sem prazo de preferência  

Nacionalidade francesa 

• Carta de condução europeia francesa (com veículo pessoal) 
• Tradução poética 

mailto:por@Johny.us?subject=Candidatura+ref_http://www.Joni.pt/por/documentos/1973/4-f(2019)por_CV_JB.B.pdf+Proposta+de+contrato
MMSTO:+33.6.52.07.68.27
http://maps.apple.com/?address=Rua+Hoche+14,+0092-240+Malakoff,+Ilha+de+França,+França
http://www.Johny.us
https://www.vinci-immobilier-institutionnel.com/
https://www.gacd.fr/
http://www.alliance-healthcare.fr/
https://www.areyounet.com/
https://www.ecodair.org/
https://www.ordinateur-occasion.com/bienvenue-sur-votre-boutique-en-ligne/offre-associations-et-etudiants-tarifs-preferentiels-f15-page1.html
http://ilg.usc.es/sites/default/files/descargas_memorias/memoria_ilg_usc_2011.pdf
http://www.univ-paris3.fr/medias/fichier/10-fiche-licence-portugais-2014_1387271168219.pdf?INLINE=TRUE
http://www.univ-paris3.fr/mineure-didactique-du-francais-langue-etrangere-et-seconde-346670.kjsp?RH=1429196836045
http://www.paris-valdeseine.archi.fr/
https://www.cnfpformations.fr/
https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-pt.pdf

