BUSCAMOS ENTUSIASTAS DA INTERNET DAS COISAS
PARA CONECTAR AMBIENTES, DISPOSITIVOS E PESSOAS.

Procuramos pessoas incríveis para nos ajudar a construir a próxima geração da
Internet. Convidamos a integrar nosso grupo, pessoas com curiosidade, com vontade
de aprender e crescer junto com a empresa. Procuramos alguém para apoiar na
evolução e desenvolvimento da área de Marketing, que atualmente está voltada
para o mercado de saúde e alimentos.

VAGA DE ESTÁGIO NA ÁREA DE MARKETING DIGITAL
Atividades
Irá atuar com Marketing Digital aprendendo desde o planejamento até execução
juntamente com o time de Marketing e Comercial, desenvolvendo tarefas que
envolvem:
-

Gestão de mídias sociais (Facebook, Linkedin, Youtube e Instagram);
Elaboração de landing pages e fluxos de nutrição com plataforma RD Station;
Suporte à elaboração de estratégias para geração e qualificação de leads;
Desenvolvimento de conteúdos, e-mail marketing, site e blog;
Acompanhamento de campanhas pagas (Facebook Ads e Google Adwords);
Constante pesquisa sobre novas mídias, ferramentas e novas tecnologias
Suporte à equipe comercial.

Requisitos
-

Superior cursando Comunicação Social, Jornalismo, Publicidade ou Marketing;
Conhecimento em redes sociais e ferramentas básicas de marketing digital.
Pacote Office e Pacote Adobe (Photoshop & Illustrator);
Excelente redação;

Diferenciais
-

Experiência com extração e análise de dados (Google Analytics);
Conhecimento de RD Station ou ferramenta similar;
Conhecimento de SEO;
Conhecimento em Facebook Ads, LinkedIn Ads e Google Adwords.

Perfil Desejado
-

Ser proativo e antenado;
Ter vontade de aprender;
Bom relacionamento interpessoal;
Atuação hands-on;
Ter disposição e energia.
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INFORMAÇÕES PARA CONTRATAÇÃO
Tipo de Contratação
Estágio 30 horas semanais

Remuneração & Benefícios
Bolsa do Estágio: R$ 1.125,00
Benefícios: VT + VR (R$ 15/dia)
Ambiente agradável e de aprendizado contínuo + Equipe de altíssimo nível técnico e
ótimo relacionamento pessoal.

Horário de Trabalho & Local
A definir – Trindade – Florianópolis – SC

Acha que você é a pessoa ideal para essa vaga?

marketing@sensorweb.com.br
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