
 

Digital Content Officer / Técnico de conteúdos 

– SEO 

 
EMPRESA 
 
A Selectra é uma startup especialista em simplificar a vida das pessoas. Comparamos as faturas 
de energias, internet e telefone para os consumidores, a nível global, pouparem tempo e 
sobretudo dinheiro. Em pouco mais de três anos, a Selectra converteu-se no líder do mercado na 
comparação de tarifas de energia e telecomunicações, integrando a lista do FinancialTimes 
FT1000 fastest growing startups. 
 
A Selectra fechou o ano de 2017 com um volume de negócios global de 25€ milhões, conseguiu 
50 milhões de visitas únicas nas páginas web e está presente em mais de 11 países (incluíndo 
França, Espanha, Áustria, Itália e México). 
 
Com uma equipa jovem e ambiciosa, propocionamos aos nossos empregados um crescimento de 
carreira progressivo. Os nossos escritórios em Madrid primam pelo ambiente multicultural: 
trabalhamos com a nossa equipa espanhola e portuguesa, tal como uma parte da equipa belga, 
inglesa, mexicana e italiana.  
 

O QUE VAIS FAZER 
 
Estamos a reforçar a nossa equipa de marketing digital e redação de conteúdos web. Irás 
colaborar na: 
 

 Gestão e criação de conteúdos de qualidade relacionado com energia ou 
telecomunicações, sempre com atenção ao posicionamento SEO 

 Otimização e atualização do conteúdo existente 

 Incorporação de artigos em HTML e outras linguagens destinadas a um melhor 
posicionamento web nos motores de busca 

 Otimização da aparência dos artigos nos motores de busca, de forma a aumentar o CTR 

 Otimização da experiência do utilizador com base na análise do seu comportamento 

 Criação e atualização da estrutura e links interns dos nossos websites 

 Identificação e correção de erros / melhorias técnicas (SEO técnico) 

 Análise da evolução das nossas páginas web e das métricas principais 

 Colaboração em novos desenvolvimentos nas páginas web 

 Monitorização e melhoria da conversão web 

 

COMPETÊNCIAS 
 

 Capacidade de trabalho em equipa 

 Dinamismo e proatividade 

 Habilidades comunicativas 



 
 Criatividade 

 Compromisso 

 Autonomia para avançar nos projetos 

 Perfil analítico 

 Orientação para objetivos 
 
 

O QUE TE OFERECEMOS? 
 

 Desafios e oportunidades laborais 

 Formação contínua 

 Incorporação imediata 

 Contrato indefinido, com 6 meses de período de experiência 

 Horário de 40h/semana 

 Salário segundo o perfil e experiência demonstrada 

 Benefícios sociais da empresa: 
o Seguro médico completo e dentário, Ticket Restaurant, plataforma 

online de cursos e descontos em ginásios 

 Ambiente jovem, dinâmico e internacional 

 Local de trabalho: Calle Conde de Vilches, 20, Madrid, Espanha 
 
 

O projeto que procuras está aqui! Vem descobri-lo! 
 

 


