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OFERTA DE ESTÁGIO - MARKETING MANAGER

1. As suas responsabilidades:
Apoiar a direção na operacionalização dos planos de marketing, de comunicação e na
implementação da estratégia editorial
Aplicar a estratégia de marketing digital, com base em objetivos pré-definidos
Gestão de conteúdos em meios digitais, incluindo pesquisa e produção de conteúdos, tendo
em vista a maximização do tráfego online
Gestão e dinamização de redes sociais
Gestão de campanhas em redes sociais, Google Adwords, LinkedIN
Gestão apoiada do back office dos portais (webmaster) e da plataforma de ad server
Desenvolver e criar e-mailings
Apoiar a direção no crescimento e gestão de contactos com clientes
Promover os produtos da empresa
Assegurar o cumprimento de resultados e objetivos

2. As suas competências e qualificações:
Formação superior nas áreas de Gestão, Economia, Marketing ou Digital
Domínio de Microsoft Office
Experiência de ferramentas de Adobe CS, Illustrator, InDesign, Photoshop, Dreamweaver
Aplicações Google Adwords e Google Analytics
Domínio dos conceitos e ferramentas SEO e SEM
Domínio dos princípios fundamentais do marketing digital
Experiência em gestão de conteúdos web
Experiência em gestão/ dinamização de redes sociais em ambiente empresarial
Compreensão das leis de privacidade e proteção de dados associados ao marketing digital e
aos médios sociais
Sentido analítico e orientado para os resultados
Capacidade de organização, planeamento e cumprimento de prazos
Forte sentido de responsabilidade, autonomia e capacidade de iniciativa
Personalidade dinâmica
Excelentes competências de comunicação e de relacionamento interpessoal

OFERTA
Remuneração e tipo de contrato de acordo com legislação em vigor no estágio profissional
do IEFP.
Os candidatos interessados devem enviar o Curriculum Vitae c/fotografia acompanhado de
Carta de motivação, com a referência para : Jorge.proenca@ced.pt
Elegível para medida estágio emprego do IEFP;
Divulgação até dia 30 de Outubro.
Companhia Europeia de Desinfeções
Largo Soares dos Reis, Nº66
4400-309 Vila Nova de Gaia, Portugal
www.ced.pt
www.ecoced.com
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OFERTA DE ESTÁGIO - MARKETING MANAGER
Admissão imediata.
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