
 

 

 

A ndBIM Virtual Building é uma empresa de Consultoria e Prestação de Serviços, 
impulsionada por tecnologia de topo que se dedica ao sector da Construção. Atualmente tem 

uma forte presença em Portugal e Brasil, estando prevista o alargamento a outros mercados 

internacionais. Conheça-nos melhor em www.ndbim.com e a nossa comunidade 
www.bimmi.org.  

 

Estamos a contratar um profissional para desenvolver atividade ao nível da Gestão de Clientes 

e o Marketing da nossa empresa em Vila Nova de Famalicão. 
 

Principais responsabilidades: 

  
Gestão de Clientes 

- Prospeção, angariação e gestão de uma carteira de clientes; 

- Gestão de Clientes/Potenciais Clientes usando uma plataforma de CRM: 
- Gestão e analise de base dados (prospects, clientes ativos e inativos); 

- Apresentação de relatórios dos resultados das ações CRM, estatísticos e financeiros; 

- Gestão e acompanhamento de clientes. 
 

Marketing 

- Definição do plano de marketing e comunicação, assegurando a sua operacionalização e 
a análise dos resultados decorrentes dessas ações; 

- Participação ativa em eventos de networking; 

- Participação na promoção e desenvolvimento de ações de ativação de marca e eventos e 

coordenação de atividade de Assessoria de Imprensa, maximizando a visibilidade da marca 
junto do seu mercado-alvo; 

- Definição e operacionalização de uma estratégia de marketing digital (redes sociais, 

newsletters, website e Google Analytics). 
 

Perfil 

- Mestrado Integrado em Gestão ou Marketing; 
- Conhecimentos de gestão e marketing obtidos no âmbito do mestrado ou alguma 

especialização; 

- Dominar a Língua Inglesa, sendo que valorizamos a fluência em Espanhol; 
- Boa capacidade de comunicação com perfil proactivo, espirito de equipa e forte orientação 

comercial; 

- Sentido de Responsabilidade, Dinamismo e Autonomia; 

- Gosto pelo trabalho de forma metódica e com atenção ao detalhe; 
- Capacidade de relacionamento interpessoal e espírito de equipa; 

- Capacidade de planeamento e de cumprir prazos; 

- Mindset internacional, que lhe permita perspetivar o plano de Marketing de uma empresa 
nas suas diferentes geografias; 

- Gosto por tecnologia, comunicação e relacionamento com pessoas. 

 
Oferta: 

- Estágio Profissional de 9 meses (IEFP); 

- Formação; 
- Acompanhamento e tutoria. 

 

Contato: 
Se considera o seu perfil adequado aos requisitos da função: 

- envie-nos o seu CV com fotografia atualizada e uma lista das disciplinas do seu curso para 

rh@ndbim.eu, mencionando a referência “2015.ndBIM.GSTMRK”; 

- e preencha o seguinte formulário online. 

http://www.ndbim.com/
http://www.bimmi.org/
https://docs.google.com/forms/d/11PDfEPFJ10CfUwmxwt4uRRukiDLaRrOaSK_KGW3pJSc/viewform

