
EMPRESA  

A Selectra é uma empresa especialista em simplificar faturas de energia, internet e telefone, de modo a 
poupar tempo e sobretudo dinheiro, aos seus utilizadores. Atualmente, contamos já com 11 países, 
sendo Portugal um deles.  

Em pouco mais de quatro anos, a Selectra converteu-se no líder de mercado na comparação de tarifas 
de energia.  

O Grupo Selectra é formado por um vasto grupo de profissionais de diversas nacionalidades (espanhóis, 
portugueses, franceses, italianos e belgas). As instalações do escritórios da Selectra em Madrid estão 
adaptadas à idade jovem dos seus colaboradores, contando com diversas atrações na zona recreativa 
como mesa de matraquilhos, dardos, mesa de ping-pong e uma zona de sofás com Playstation. 

  
A TUA MISSÃO 

O Project Manager tem como principal objetivo estabelecer e levar a cabo a melhor estratégia para a 
captação de clientes através do posicionamento em SEO. Em detalhe, terias como principais missões:  

 Aumentar o tráfico das nossas páginas web relacionadas com a Energia através do 
posicionamento em SEO (Onsite e Offsite)  

 Optimizar e aumentar a conversão das diferentes páginas de energia  

 Monitorizar resultados de conversão online e offline por origem de leads  

 Monetizar de forma incremental a conversão dos nossos artigos em páginas web através da 
busca da melhor combinação  

 Seguimento e análise de competidores  

 Análise de dados de webs e plataformas internas  

 Reporte mensal a diretores  

  
PERFIL BUSCADO 
  
● Mestrado em Engenharia de Computadores, Marketing digital ou semelhante; 
● Inglês avançado; 
● Excel avançado; 
● Perfil analítico e orientado a resultados; 
● Interesse nas novas tendências e inovação digital. 
  

COMPETÊNCIAS  

 Capacidade de trabalhar em equipa  

 Visão estratégica  

 Responsabilidade e compromisso  

 Proactivo e motivação por aprender  

 Agilidade face a mudanças  

 Comunicação e capacidade de negociação  

 A OFERTA  

 Desafios e oportunidades profissionais numa empresa jovem, dinâmica e internacional  

 Formação contínua  

 Contrato Indefinido com 6 meses de período de prova  

 Jornada completa  

 Salário competitivo segundo perfil  

 Benefícios sociais a cargo do colaborador, tais como seguro médico completo, Ticket restaurante 
e desconto em ginásios. 

Local de trabalho: Centro de Madrid 


