Johny-Borges BRAGA
Pola forza da miña experiencia profesional que comecei en 1988, incluídos uns cinco anos en centros de chamadas
en BtoB ou BtoC, tres anos en acondicionamento de computadoras, prácticas administrativas, de recursos humanos
ou xornalísticas, son un profesional multicultural e multilingüe, capaz de adaptarme perfectamente a un ambiente internacional. A mentalidade aberta, a perseveranza e a responsabilidade definen a persoa na que me convertín ao longo das miñas carreiras.
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Experiencia

Formaturas
ACADÉMICA:
Filoloxía, Lingua e Cultura Galega (ILG)
Universidade de Santiago de Compostela
Santiago de Compostela, Galicia, España (2011)

Encargado de clientes
VI2C
Boulogne-Billancourt, Illa de Francia, Francia (2021 ata hoxe en día)
•
Promoción inmobiliaria de novas propiedades para a adquisición dunha residencia principal ou un investimento na lei Pinel ou residencia
xestionada

Licenciado en Linguas Estranxeiras, Literaturas e Civilizacións, especialidade portuguesa
+
Licenciado en Didáctica do francês como lingua estranxeira ou segunda (DFLE/DFLS)
Sorbona Nova
V Distrito de París, Illa de Francia, Francia (2008 – 2009)

Asesor Comercial Sedentario
GACD
IX Distrito de París, Illa de Francia, Francia (2021)
•
Venda BtoB de equipos e consumibles dentais
Agregado Técnico-Comercial Sedentario
SKILLS IN HEALTHCARE FRANCE
Asnières-sur-Seine, Illa de Francia, Francia (2019-2021)
•
Vendas promocionais BtoB de produtos farmacéuticos e parafarmacéuticos en nome de varios laboratorios
•
Farmacovixilancia
Tele asesor
ODITY FRANCE,
Rueil-Malmaison, Illa de Francia, Francia (2018 – 2018)+(2007—2009)
•
Auditoría de calidade / Cliente misterioso: 63,708%
•
Mercadotecnia: 32,292%
•
Relatorios de información BtoB na base de datos sobre a calidade dos
servizos pos venda portugueses ou españois para un fabricante de
automóbiles francés

PROFESIONAL:
Asistente de Xestión especializado en Construción
CENTRE NATIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE
XIV Distrito de París
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Descargar

2017-2018: queda no estranxeiro
Comercial (COMPRAS/venda)
ECOD’AIR
XVIII Distrito de París, Illa de Francia, Francia (2013 – 2016)
•
Importación de computadoras depreciadas compradas a través da rede
de empresas PSA. Quince países cubertos có intercambios en inglés,
flamenco ou holandés, francés, italiano, noruegués, portugués, sueco
ou eslovaco. Informe semanal á directora comercial; máis de 15.000
contactos e ata 100 portátiles importados semanalmente; colaboracións internas e externas con tradutores para crear ferramentas capases de superar as barreiras lingüísticas ou a falta dun idioma común
(accións Ad hoc); prospección e desenvolvemento de medios de transporte alternativos cando non estea cuberto polo socio principal (70%
do meu tempo)
•
Responsable das parcerías asociativas estudantís: actualización dos
contratos de colaboración, prospección en liña, por e-mail ou teléfonos, elaboración de estimacións, facturas pro-forma, notificacións das
cotas a prazo e aviso de renovación dos contratos, negociación (20%
do meu tempo)
•
Vendas promocióneas en liña de hardware re condicionados, cables de
alimentación, estacións de acollemento para ordenadores portátiles ou
de escritorios: creación e actualización de anuncios con descricións
técnicas, ilustracións fotográficas. Configuración do mercado obxecto,
recepción das ordes en eBay. Entregas con UPS (10% do meu tempo)
Reunións de traballo. Informes. Envío/recepción de correos electrónicos, de chamadas telefónicas fixa ou móbil.
•
Outras colaboracións coas comunidades de aglomeracións e as direccións diocesanas (accións puntuais).

•

Office 365: Access, táboa dinámica... Teams

•

CRM: Salesforce

•

Redacción/ tradución

•

HTML, FTP

•

ERP : SAP, EBP

•

Seguridade contra incendios e primeiros
auxilios

Pretensións salariais & Dispoñibilidade

Outras habilidades
•
•

Permiso de conducir europeo francés (con vehículo persoal)
Tradución poética
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