
 
 
 
 
 
 
 

 

COMMUNICATION ASSISTANT – EQUIVALENZA  ( PORTO) 
Estágio remunerado em part-time  
 
Suporte ao Departamento de Comunicação e Marketing da filial portuguesa da Equivalenza ( 
https://www.equivalenza.com/pt ), apoiando o desenvolvimento da estratégia de  
comunicação e o correto posicionamento da marca no mercado português. 
 
Principais funções: 

1. Comunicação  
o Tradução e adaptação de textos. ( Espanhol – Português) 
o Envio de comunicados internos e externos. 
o Gestão de relacionamento com meios de comunicação e influencers.  
o Suporte em eventos e sessões de fotos.  

 
2. Digital 

o Tradução de conteúdos para redes sociales, web e blog.  
o Atualização dos conteúdos web. 
o Community Management.  
o Análise de resultados redes sociais 
o Propostas de conteúdos e ações 

 
3. Trade Marketing 
o Tradução e Adaptação de Comunicados de Marketing  
o Apoio na organização de Convenções de Marketing  

 
Requisitos: 

o Recém-licenciado em Ciências da Comunicação ou a frequentar último ano da 

licenciatura ou mestrado em Ciências da Comunicação ou áreas similares como o 

Marketing. 

o Domínio de Espanhol oral e escrito (e elevado conhecimento de inglês). 

o Domínio das ferramentas do Office ( word, powerpoint, excel) ,  redes sociais e 

wordpress. 

o Conhecimento de programas de edição de imagem. 

o Perfil de candidatos:  organizado, objetivo, criativo, com interesse pela área de bens 

de consumo, beleza e perfumaria.  Elevada capacidade de oralidade. Interesse em 

aprofundar os seus conhecimentos nas área da comunicação e marketing. 

Oferecemos: 
o Estágio em regime de part-time remunerado ( 4 horas por dia) 
o Possibilidade de integração e aprendizagem numa empresa espanhola de grande 

crescimento no mercado da beleza e perfumaria em Portugal.  
o Flexibilidade de horário e salário compatível com as funções.  
o Local de trabalho: Rio Tinto, Porto.  ( Delegação Equivalenza Portugal) 

 
SOBRE A EQUIVALENZA: A Equivalenza é a marca espanhola líder especializada em perfume, 

cosmética e aromas de alta qualidade a preços inteligentes. Com uma clara aposta na 

personalização, a marca desenha, desenvolve e distribui os seus produtos através de uma extensa 

de lojas, através de uma rede com mais de 700 lojas, localizadas em 26 países. A marca oferece 

mais de 130 fragrâncias, elaboradas com essências de máxima qualidade para os clientes, para cada 

momento ou ocasião. Em linha com a política de respeito pelo meio ambiente e acessibilidade para 

todos os clientes, as embalagens de perfume podem ser recarregáveis, quando o perfume termine. 
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Candidaturas:  
Email para envio de candidaturas: anais.masyebra@equivalenza.com 
Colocar no assunto “Communication Assistant Portugal” 
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