
Empresa de referência nacional na sua área de actuação, localizada na Zona Industrial da 
Maia, pretende identificar um Assistente de Marketing (Estagiário): 
 

Objectivo geral: 

•             Facultar experiência em contexto empresarial, mais especificamente na área de 
Marketing (Trade Marketing e Comunicação) 

•             Facilitar e promover a inserção na vida profissional através da promoção do 
conhecimento e integração na dinâmica empresarial 

Objetivos específicos: 

•             Conhecer a dinâmica da organização e do Departamento de Marketing e Trade 
Marketing 

•             Realizar práticas de intervenção em Marketing em contexto de trabalho e participar nas 
diferentes atividades de modo a perceber a dinâmica de trabalho da empresa 

•             Conhecer a organização empresarial, do sector de atividade e do mercado 

•             Integrar uma equipa profissional 

•             Contacto com as técnicas e especificidades da organização, do sector de atividade e do 
mercado de trabalho 

•             Aplicar o terreno experiências e competências adquiridas na formação teórica 

•             Desenvolver competências intra e interpessoais 

  

Descrição das actividades: 

O Estagiário irá actuar, no acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos na área de 
Marketing/Trade Marketing conhecendo toda a rotina para obter experiência e conhecimento 
da área profissional, nomeadamente: 

•             Apoio geral a iniciativas das áreas de Marketing/Trade Marketing 

•             Participação em eventos corporativos 

•             Acompanhamento de clippings de imprensa e da página facebook 

•             Acompanhamento de processos de contratação e prospecção de fornecedores (gráfica, 
agência de publicidade, soluções web, etc.) 

•             Cotações (compras) 

•             Apoio à equipe de Marketing e Trade Marketing 

•             Comunicação interna: newsletter 

•             Controle do material promocional e inventário 

•             Acompanhamento da criação e produção das campanhas publicitárias 



•             Elaborar planos de marketing, auxiliar na prospecção de novos clientes e pós-vendas 
realizar briefing dos fornecedores de ações de rua, das convenções e dos eventos de 
lançamento, fazer o estudo da concorrência, prestar apoio à coordenação e interface 
com empresa de eventos 

•             plano de marketing para lançamento de produtos 

•             relatórios de acompanhamento de vendas e demais funções afins 

 


