
Nome oficial 

Official name  
Ibersol Restauração, S.A. 

Setor de Atividade 

Activity sector  
Restauração 

Função 

Function  
Marketing Assistant (m/f) 

Atividades a 

desenvolver 

Activities to develop  

O Grupo Ibersol, líder "multi-conceito", é o mais importante grupo de 

restauração moderna em Portugal e um dos maiores da Península 

Ibérica. Atualmente presente em Portugal, Espanha e Angola, e em 

fase de expansão, totalizamos já mais de 600 unidades de restauração 

(incluindo Catering e Quiosques). O Grupo possui restaurantes de 

várias marcas bem conhecidas dos Clientes tais como Burger King, 

KFC, Pans, Pizza Hut, Ribs, Pasta Caffé, Sol, Miit, Roulotte, Ó kilo entre 

muitas outras. Respeitamos os valores da Qualidade, da Segurança e 

do Ambiente e apostamos em Políticas de Sustentabilidade e 

Responsabilidade Social, priorizando a Satisfação e o Bem Estar dos 

nossos Clientes. Para continuarmos esta caminhada de Sucesso, 

precisamos de reforçar a nossa equipa de Marketing com um/a 

profissional/a que goste de desafios e que procure inovar e criar novas 

ideias. Este/a profissional irá ter oportunidade de: - participar 

ativamente na reflexão estratégica da marca a que estiver afeto, 

articulando a gestão de pvp´s e promoções; - relacionar-se com 

agências de desenvolvimento, produção e entrega de materiais de mkt 

nos pontos onde as mesmas serão lançadas, gestão dos orçamentos e 

validação dos mesmos; - realizar algumas ações de benchmark; - gerir 

diariamente a presença da marca nas plataformas digitais. perfil: - 

Formação Superior em Gestão, Economia, Marketing ou Publicidade e 

Marketing; - Experiência no mínimo de 2 anos em funções 

semelhantes; - Conhecimentos de informática na ótica do utilizador; - 

conhecimentos razoáveis de língua inglesa; - dinamismo, sentido 

crítico e resiliência; - boa capacidade de comunicação. Se gosta de 

desafios, então junte-se a esta equipa de sucesso! 

Conhecimentos de 

Inglês / English 

Knowledge 

2 

Nível de 

conhecimento 

requerido em 

Informática Elementar 

Level of knowledge 

required in 

Elementary 

Computing  

3 



Local de trabalho 

Workplace  
Porto 

Outras informações 

(eg. Situação 

contratual, horário…) 

Other information (eg 

contractual situation, 

timetable ...)  

Full time. Contrato de trabalho com perspetiva de continuidade.  

 


