
DIGITAL MARKETING TRAINEE 
 
A Crowe Portugal procura contratar para a função de Digital Marketing Trainee com licenciatura 
ou mestrado em Marketing ou Gestão de Marketing com ou sem experiência na área que 
gostem de desafios, de identificar e resolver problemas, de estruturar e modelar ideias que 
valorizem o relacionamento com cliente, com espírito empreendedor e criativo. Serão 
integrados numa equipa jovem e dinâmica e poderão vir a usufruir de excelentes oportunidades 
de progressão e evolução, sustentadas num plano de carreira estruturado e alinhado em 
conjunto.  
A pessoa selecionada irá ter contacto e desenvolver as suas competências nas seguintes 
áreas e funções: 
 

• Trabalhar em parceria com o responsável do departamento nas diferentes atividades 
planeadas 

• Criação de Conteúdos e Campanhas para as redes sociais da empresa (Instagram, 
Facebook e Linkedin) 

• Analisar e compreender as diferentes componentes de análise das redes sociais 
(métricas e tendências) para otimização dos diferentes perfis através da medição dos 
resultados  

• Acompanhar e interagir com os diferentes seguidores das diferentes redes sociais 
• Aprender e desenvolver conhecimentos de SEO 
• Aprender e gerir o website com apoio de parceiros internacionais 
• Preparar relatórios mensais de acompanhamento e conclusões das diferentes 

performances das várias presenças online da empresa e seus clientes;  
• Apoiar na organização de eventos nacionais e locais da empresa, tanto para clientes 

externos como para clientes internos 
• Apoiar na implementação e desenvolvimento da estratégia de marketing interno 
• Contribuir para o planeamento de atividades de marketing para este e para o próximo 

ano 
• Contribuir com a sua opinião na estratégia de marketing a implementar 

 
O candidato deverá possuir as seguintes competências: 

• Licenciatura/mestrado em Marketing/Gestão de Marketing;  
• Office na ótica do utilizador (Excel, Office, Powerpoint) 
• Domínio da língua Portuguesa e Inglesa, escrita e falada. 
• Gestão de tempo 
• Capacidade de gerir diversos projetos 

 
Competências que não sendo obrigatórias, serão valorizadas 

• Experiência ou formações adicionais e complementares na área marketing digital, 
edição de imagem e vídeo  

• Experiência como gestor de redes sociais, community manager ou outros similares 
 
Perfil comportamental 

• Genuíno interesse pelo Marketing, em particular pelo Marketing Digital 
• Com ou sem experiência profissional em Marketing Digital  
• Capacidade de Comunicação (adequação do discurso ao interlocutor) 
• Relacionamento Interpessoal 
• Empatia 
• Capacidade de organização e planeamento 
• Capacidade de trabalhar em contextos de mudança 
• Trabalho em equipa 
• Flexibilidade 
• Motivação para aprendizagem 
• Capacidade Criativa 
• Metódico 

 
 



O que oferecemos 
Integração em ambiente de trabalho jovem com oportunidades de aprendizagem e crescimento 
profissional, com um plano de formação que permite uma constante evolução e elegível para 
estágio curricular/profissional através do IEFP. 
 
Sobre a Empresa 
A Crowe Global ocupa o 8º lugar no ranking internacional de empresas de auditoria, e é composta 
por uma rede de mais de 200 empresas de auditoria e consultoria em 129 países, reúne 3.860 
partners e mais de 31.500 colaboradores. Com experiência acumulada ao longo de mais de 90 
anos de existência a Crowe assenta os seus serviços numa elevada especialização por áreas 
de negócio, adaptadas à cultura de valores de cada país ou região. A Crowe é orientada com um 
único objetivo de contribuir para o sucesso dos seus clientes, seja qual for mercado em que 
operam – global ou local. Os nossos clientes têm acesso imediato a um conjunto de especialistas, 
em indústrias específicas, em qualquer país nas áreas de Audit, Tax e Advisory.  
 


