
Digital Designer (estágio profissional) 

 

Na Klugit criamos conceitos inovadores de armazenamento de energia. Focamo-nos em entregar poupança às 
famílias, eficiência ao ambiente e flexibilidade às energias renováveis. Ligando uma simples tomada a um 
termoacumulador, conseguimos através de inteligência artificial, aprender a rotina de utilização de água quente, 
reduzir consumos, ligar o produto à rede Wi-Fi e ainda explorar tarifários de eletricidade mais baratos e 
dinâmicos. 

Junta-te a esta start-up e contribui para o futuro das energias limpas! 

 

Principais responsabilidades partilhadas: 

• Planeamento, gestão, acompanhamento e implementação de projetos digitais, maioritariamente sites, 
produção de conteúdos e gestão de redes sociais; 

• Planeamento e execução de campanhas digitais (Adwords, Facebook Ads, Linked Ad, Email Marketing; 
Crowdfunding); 

• Acompanhamento e implementação de SEO; 

• Análise e apresentação de resultados das ações e campanhas de marketing online; 

• Atualização de conteúdos através de plataformas CMS como WordPress; 

• Desenvolver conceitos de comunicação e identidade corporativa;  

• Conceber e desenvolver materiais de comunicação e marketing em diversos formatos. 

O perfil que procuramos: 

• Formação em gestão, marketing, comunicação, jornalismo ou similar; 

• Experiência profissional prática em Marketing Digital de pelo menos 1 ano; 

• Iniciativa, espírito crítico, autonomia e elevado sentido de responsabilidade; 

• Excelente capacidade de planeamento e de gestão simultânea de vários tarefas; 

• Excelentes capacidades de comunicação verbal e escrita, em português e inglês; 

• Boa capacidade de organização e de trabalho em equipa; 

• Elegível para estágio IEFP. 

Terás oportunidade de: 

• Integração pós-estágio num projeto em grande crescimento e internacionalização; 

• Envolvimento na realidade de start-ups e empreendedorismo Europeu 

• Flexibilidade de horário e possibilidade de trabalhar a partir de casa; 

• Remuneração compatível com a função e experiência comprovada; 

• Trabalho por uma forte causa com projetos-piloto aliciantes. 

Se, tal como nós, acreditas que tens o poder de mudar todo um sector, envia o teu CV para: 

info@klugitenergy.com 

 

Empresa: Klugit – Energy Solutions 
Local: Aveiro 
Tipo: Estágio – Profissional 
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