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Analista De Marketing Seo ‐ Pleno em Indaiatuba ‐ SP
R$ 2.000,00 a R$ 3.000,00 (Bruto mensal). Período Integral. Efetivo – CLT

Título da vaga Analista De Marketing Seo ‐
Pleno
Empresa
Seguir esta empresa

Sobre Cenário Capital

‐ Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet.
Empresa do setor Publicidade, propaganda e marketing, localizada em Campinas ‐
SP, de porte Pequeno (entre 20 e 99 funcionários)

Salário
l

R$ 2.000,00 a R$ 3.000,00 (Bruto mensal)

Descrição
l
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l
l
l
l
l

l

l

l
l
l
l
l
l
l

l

l
l

Área e especialização profissional: Comunicação, TV, Cinema ‐ Publicidade e
Propaganda
Nível hierárquico: Analista
Local de trabalho: Indaiatuba, SP
Regime de contratação de tipo Efetivo – CLT
Jornada Período Integral
Responsabilidades:
A função envolve a gestão de conteúdo dos sites e portais da empresa, definição de
pautas, aprovação de textos e revisão de gramática. Em conjunto com a
administração de redes sociais e relacionamento com usuários
Buscamos pessoas que gostem de ler e escrever, com facilidade de aprendizado e
busquem crescimento na área de posicionamento de SEO.
São considerados diferenciais o conhecimento de pesquisa de palavras‐chave,
análise de concorrentes, link building, SEO on‐page e todos os aspectos relevantes a
SEO, incluindo a influência das redes sociais na SERP do Google.
Requisitos:
Interesse e conhecimento em SEO;
Organização e Gestão de Conteúdos
Boa Escrita
Habilidade de Comunicação
Conhecimento de Redes Sociais
Ter interesse, estar cursando ou possuir formação de nível Superior em áreas como
Marketing, Publicidade Propaganda e Jornalismo.
Benefícios: Contratação CLT ‐ VT + VR + Plano Odontológico com condições
especiais
Local de Trabalho: Cambuí ‐ Campinas / SP – 09:00 as 18:00
Observação: Durante a pandemia os trabalhos serão executados via home office.

Exigências
l

Escolaridade Mínima: Ensino Superior

Benefícios adicionais

Seguir esta empresa

Jornada Período Integral
Tipo de contrato Efetivo – CLT
Salário R$ 2.000,00 a R$ 3.000,00 (Bruto
mensal)
Localidade Indaiatuba, SP

l

Assistência odontológica, Vale‐alimentação, Vale‐refeição, Vale‐transporte

Denunciar Vaga

