
 

 

ANÚNCIO ESTÁGIO PROFISSIONAL 

 

A Bright-Kitchen nasce no seio de uma família no ramo das cutelarias há mais de 

100 anos..  

Temos uma vasta gama de talheres e artigos de luxo, representando as melhores 

marcas nacionais de renome mundial na área. A busca de horizontes cada vez 

mais vastos, resiliência, qualidade e o empenho constante junto dos seus clientes, 

são as razões pelas quais, a Bright-Kitchen procura com afinco e dedicação a 

confiança, junto do consumidor e parceiros de negócios. 

A Bright Kitchen, apostou na proposta online desde há 6 anos, sendo que, 

este mercado  está em constante evolução, nomeadamente na previsão de que 

em breve o mercado online superará o mercado tradicional.  

Para integrar a loja Bright Kitchen Porto, pretendemos recrutar um(a) 

marketer digital. Este(a) profissional deverá ser responsável por implementação de 

actividades de comunicação e marketing digital na loja online; implementação e 

actualização de conteúdos das redes sociais; criação e edição de imagem e vídeos 

para os conteúdos digitais; desenvolvimento de conteúdos e texto para o blog da 

loja; gestão/monitorização de publicidade Adwords; desenvolvimento de 

estratégias e-commerce geradoras de fluxo de trafego na loja online. 

O candidato(a) ideal reúne o seguinte perfil: - Formação académica ao nível da 

Licenciatura (ou superior) em Marketing ou similar, com especialização em área Digital 

(fator preferencial);  

- Experiência anterior em funções com foco no cliente; 

 - Elevado grau de autonomia e ownership sobre o seu trabalho e concretizações; 



 - Capacidade de comunicação e estabelecimento de relações inter-pessoais 

geradoras de empatia e confiança; 

 - Capacidade analítica e de transformação de dados em propostas geradoras de valor 

e retorno comercial;  

- Conhecimento técnico e familiarização com tecnologias de engagement do cliente; 

- Elegível para estágio profissional no âmbito da medida “Estágios Profissionais” do 

IEFP 

Site: www.bright-kitchen.com 

Facebook: https://www.facebook.com/brightkitchen 

Instragram: https://www.instagram.com/brightkitchen/ 

Se reúne os requisitos mencionados, candidate-se a esta oferta através do email 

info@bright-kitchen.com  sob o assunto : OPTICAL_MARKETING_OPTIVISÃO, até 

dia 31 janeiro de 2021 
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