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Contexto 

A Lionesa tem como missão criar espaços de trabalho diferenciadores personalizados à 

medida das necessidades de cada cliente. Os nossos valores traduzem-se nas ligações 

que estabelecemos entre espaço e função; passado e futuro; inovação e arte; pessoas, 

gerações e multiculturalidade. O território de Leça do Balio transforma-se assim todos 

os dias num ecossistema empresarial com uma visão de futuro, onde o espaço de 

trabalho faz parte do estilo de vida contemporâneo e é aproveitado pelas suas 

comunidades como tal. 

 

Perfil: 

Como Social Media Manager do Grupo Lionesa podes esperar fazer parte de um 

projeto dinâmico e em forte expansão, e de uma equipa que trabalha em conjunto 

para traduzir a visão da marca em oportunidades para inovar a sua relação com os 

públicos. Serás responsável pelo primeiro ponto de contacto do público com a marca: 

a web. Procuramos um apaixonado por Digital Marketing com bons conhecimentos em 

design gráfico. Uma pessoa criativa, proativa, eficiente, com excelente capacidade de 

gerir prazos e de contar histórias, com atitude de equipa e disposta a sugerir soluções. 

Trabalharás com todos os canais digitais da marca (Facebook, Instagram, Linkd’In, 

Youtube, website) e darás vida aos seus conteúdos. Serás uma peça fundamental da 

equipa de Marketing e Comunicação, sendo esperado que operacionalizes toda a 

gestão da presença da marca nos canais digitais. 

 

O que irás fazer: 

• Pensamento estratégico para integrar a comunicação da Marca com meios digitais, de 

forma a tirar o melhor partido das várias plataformas. 

• Ter conhecimento e experiência que permita criar, reconhecer, encontrar e curar 

conteúdo valioso para a comunidade e que siga a linha “editorial” planeada na 

estratégia.  

• Capacidade criativa e técnica para criação de conteúdos alinhados com a identidade 

visual e com a marca no geral. Por vezes será necessário declinar estes conteúdos para 

outros materiais de comunicação (fliers, posters, convites, newsletters, 

merchadising…).   

 



                                               
 

• Estar à frente das últimas tendências do mundo digital. Dominar em pleno as 

ferramentas técnicas que as principais redes sociais oferecem e estar sempre em cima 

das suas atualizações;  

• Gerir a programação, agendamento e publicação de posts, stories, conhecendo quais 

as diversas ferramentas e programas mais úteis para apoiar na agilidade da gestão dos 

vários meios.  

• Aumentar as comunidades e o reconhecimento da marca: implementação de 

mecânicas de engagement através de eventos, concursos, campanhas, cross 

promotion…  

• Rever diariamente a atividade, indicadores e métricas de social media (likes, clicks, 

reach, participação, quantidade de comentários) e Google analytics. Com base nisso 

propor e implementar otimizações. 

• Gerir relações com os clientes nas plataformas de que é responsável. 

• Preparar relatórios com insights de melhoria resultantes do feedback da própria 

comunidade face à estratégia e planeamento implementado.  

 

Competências Técnicas: 

• 3 anos ou + de experiência relevante na área. 

• Formação em Design gráfico, de comunicação; Ciências da Comunicação, ou 

relacionadas. 

• Domínio de ferramentas como Adobe Illustrator, Photoshop e/ou Indesign. 

• Conhecimentos de HTML e experiência em gestão de conteúdos em back office de 

web sites. 

• Conhecimento em diferentes técnicas para o desenvolvimento de estratégias de 

“Search Engine Marketing” e SEO. 

• Conhecimentos de ferramentas de Social Analyzing: Facebook Insights, Social Bakers, e 

plataformas de Social listening, ou outras. 

• Familiaridade com implementação de campanhas em social media (Facebook e 

Instagram sobretudo), Ad Words/ Retargetting. 

• Familiaridade com a administração de blogs, fóruns de discussão, ratings, reviews. 

• Domínio da língua inglesa escrito e falado. 

 

Disponibilidade: 

• Preferencialmente, imediata. Mas estamos dispostos a receber qualquer candidato 

que tenha o perfil acima. 

 

Envio de Candidatura: 

• Serão consideradas as candidaturas com apresentação de CV. 

• Se possível, envio de portfólio com explicação de projetos, para que tenha 

contribuído. 

• Envio por email para lionesamarketing@gmail.com 

 


