
SOBRE A MOBIPIUM:  
A Mobipium é uma agência de mobile advertising 100% focada em 
performance, sem riscos para o cliente, e com garantia de resultados 
porque nos focamos na venda efetiva dos serviços dos nossos 
clientes. 
Todos os nossos clientes são internacionais, e temos como fornecedores 

empresas como o Facebook, Instagram ou o     Google. 

Somos a primeira agência de publicidade com uma equipa nómada, 

fundada em 2013 e que desde então tem registado um crescimento de 500%. Com mais de 7 anos de 

experiência na área de mobile e a uma equipa incrível, rápida, apaixonada pelo que faz e sempre com 

vontade de inovar. 

FUNÇÃO: Account Digital Marketing  

SOBRE A FUNÇÃO:  

Temos campanhas live em +85 países, e a sua performance é analisada ao segundo. Tendo em conta 

a rapidez do mercado, é extremamente importante para a Mobipium garantir a satisfação dos nossos 

clientes e contribuir para a a otimização do seu negócio.  

Como Sales a tua principal é maximizar as vendas e a rentabilidade da tua área de responsabilidade, 

utilizando o seu conhecimento sobre os nossos serviços e produtos, das condições de mercado e das 

necessidades dos clientes. Nenhuma outra função da Mobipium tem tanta proximidade com o cliente. 

A TUA RESPONSABILIDADE:  As tuas tarefas vão incluir: 

 Angariação e follow up das campanhas junto dos clientes; 

 Maximizar as vendas e a rentabilidade dos teus países de responsabilidade; 
 Fazem uma prospeção do mercado para os nossos clientes; 

 

O TEU PERFIL Os teus conhecimentos, competências e experiência incluem 
(obrigatório): 
 

 Forte capacidade de comunicação, argumentação e capacidade de influência; 

 Criar empatia e ser confiante na abordagem ao cliente através do SKYPE;   
 Abordar, de forma pró-ativa, os clientes que precisem de ajuda adicional e aconselhá-los com 

as melhores ofertas para o seu negócio, aumentando as vendas. 
 Mostrar entusiasmo pelo trabalho e por trabalhar em equipa; 
 Ter uma abordagem flexível e recetiva à mudança; 
 Paixão pela utilização de novas tecnologias; 

 Multiskilling; 

 Atenção ao detalhe; 

 Pensamento analítico e estratégico. 

Informação adicional que será um bónus: 

 Licenciatura em Comunicação, Gestão, Marketing; 

 Bons conhecimentos de Excel (nível avançado); 

 Fluente em Inglês (obrigatório); 

 Fluente em Espanhol (preferível). 

 


