
 
 

O Grupo CIN actua no mercado das tintas e vernizes, estando presente nos principais segmentos 
de mercado: Construção Civil, Indústria e Protecção Anticorrosiva, tendo em 2013 atingido um 
volume de negócios de 187 milhões de euros. A CIN está presente em mais de 15 países, 
assegurando as operações em Portugal, Espanha, França, Angola, Moçambique, África do Sul e 
México através de presença directa e exportando para vários mercados da Europa, América Latina, 
África e Ásia. 
A CIN, líder de mercado de tintas e vernizes na Península Ibérica, reconhecida pela excelente 
qualidade das suas soluções e cores inovadoras, é a marca preferida pelos consumidores e 
profissionais mais exigentes. 
Atendendo ao crescimento do projecto CIN Decorativos nos mercados francófonos europeus, o 
Grupo CIN pretende reforçar a sua equipa de Marketing. 

 

 

TÉCNICO DE MARKETING 
(M/F) 

Lyon, França 
 
 

Reportando ao Director Comercial, terá como responsabilidade as actividades locais de Marketing 

em ligação com o departamento de Marketing de Portugal, assegurando entre outras as tarefas de 

manutenção do Marketing Digital, a abertura de novas lojas, a gestão de contratos dos clientes e 

respectivos Business Plans, e a prospecção de novos mercados em back office, apoiando o trabalho dos 

comerciais. 

 

 
Perfil pretendido: 
- Formação superior em Marketing ou Gestão; 

- Total disponibilidade para residir em França; 

- Domínio da língua Francesa; 

- Conhecimentos informáticos na óptica do utilizador; 

- Boa capacidade de coordenação de recursos, planeamento e organização, comunicação e 

relacionamento interpessoal. 

- Facilidade de adaptação a novos ambientes e diferentes culturas. 

 

 

Oferece-se: 
- A oportunidade de integração num Grupo sólido e em franca expansão internacional; 

- Um package de remuneração aliciante; 

- Um amplo plano de benefícios sociais. 

 
Enviar carta, acompanhada de curriculum vitae  para: 

CIN, S.A. 

Direcção de Recursos Humanos 

Av. de D. Mendo, n.º 831 
Ap. 1008 – 4471-909 Maia 
E-mail: recrutamento@cin.pt 

 
NOTA: Se não receber resposta no prazo de 1 mês a sua candidatura não foi seleccionada. 


