OPPORTUNITY
OPPORTUNITÉ
OPORTUNIDADE

HUMAN RESOURCES
SUBJECT: Communication – Announcement
SUJET: Communication – Communiqué
ASSUNTO: Comunicação – Comunicado

Estagiário (a) em Comunicação & Marketing
Nosso departamento de Comunicação & Marketing está em busca
de um (a) Estagiário (a) para dar suporte à equipe nas atividades da
área, tais como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Criação e adaptação de peças para comunicação interna e
externa da companhia
Produção de conteúdo para mídias digitais como website,
intranet e redes sociais
Rotina administrativa do departamento, como controle de
materiais, documentos, brindes da área, e pagamentos de
fornecedores
Planejamento e execução de ações e eventos internos e
externos (celebrações, feiras de negócios, reuniões,
congressos, conferências, fóruns, etc)
Planejamento e execução das atividades de marketing,
incluindo produção de conteúdo sobre o negócio para
materiais diversos
Elaboração de apresentações institucionais da empresa e
das áreas
Gravação e edição de vídeos
Gestão e curadoria de fotos e vídeos do departamento
Elaboração de relatórios analíticos da área

PERFIL DESEJADO:
• Cursando entre 2º e 6º período de Marketing, Comunicação
Social, Relações Públicas, Publicidade e Propaganda ou
Administração
• Domínio do pacote Office, principalmente PowerPoint.
• Conhecimento em edição de fotos e vídeos
• Noções de Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign
• Conhecimento em PDF navegável, Acrobat Professional, After
Effects e/ou Premiere será um diferencial
• Inglês intermediário, avançado será um diferencial

At Voltalia we are passionate about renewable
energies! We are an electricity producer from
wind, solar, hydro and biomass, and also a
service provider to 3rd party clients such as
Development, EPC, O&M and Distribution.
Today we are in 17 countries, split among 4
continents, and offering a global operating
capacity to our clients. We are listed on the
regulated Euronext market in Paris since July
2014.

Do you have the energy we need?
Announcement Date: 16/10/2019

COMPANY
Voltalia
DEPARTAMENTO
Comunicação & Marketing
CARGO
Estagiário
LOCAL
Brasil, Rio de Janeiro
Início
Imediato

•
•
•
•
•

Boa capacidade analítica
Comprometimento e proatividade
Facilidade de comunicação e relacionamento interpessoal
Hands on com capacidade de trabalhar com certa autonomia
Trabalho em equipe, Empreendedorismo, Integridade e
Inovação são valores requeridos para todos os colaboradores
do grupo

Se você está interessado nessa oportunidade, por favor envie o seu
CV para rslatam@voltalia.com , com o assunto: “Estágio em
Comunicação & Marketing”.
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