
 
 

OPORTUNIDADE DE TRABALHO EM 
ADMINISTRAÇÃO/MARKETING 

 
AUXILIAR DE MARKETING 

NANOVETORES TECNOLOGIA S.A. 

 

Local: Florianópolis-SC 
Somos uma empresa jovem, inovadora e presente em mais de 40 países. 

Nossos produtos carregam na sua essência eficácia nos resultados, tecnologia de futuro 
e diferenciação, conquistada por um time de profissionais competentes, engajados e 

atualizados. 
Nosso Jeito de Ser é pautado por desafios constantes, com foco no cliente e por pessoas 

que tenham paixão por resolver problemas, adaptabilidade e espírito de equipe. 

Se você tem isso como premissa e gostaria de fazer parte da nossa equipe, estamos 
contratando para a nosso TIME DE MARKETING. 

Como AUXILIAR DE MARKETING trabalhará com publicações de notícias em mídias 
sociais, blogs, site; interagindo ativamente com respostas a clientes, análise de tráfego e 

engajamento; além de auxiliar em materiais e apresentações institucionais. Também 
prestará auxílio na prospecção e qualificação de leads, realizando registro e 

acompanhamento de informações de pré-venda. 
Exige-se: Estar cursando graduação nas áreas de Administração, Marketing e afins; além 

de conhecimentos de marketing, vendas e design. 
 

Se você tem interesse envie Currículo atualizado para recrutamento@nanovetores.com.br 

indicando o nome da vaga. 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis, 25/06/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
 



 
 

OPORTUNIDADE DE TRABALHO 
ADMINISTRAÇÃO/ANÁLISE E 

DESELVOVIMENTO DE SISTEMAS 

 
BUSCAMOS POR VOCÊ, VENHA PARA UMA EMPRESA GLOBAL! 

 

Se você procura por oportunidades, desafios e um ótimo futuro, a Compufour Zucchetti tem 

vaga disponível na área de Experiência do Cliente aqui em Florianópolis, na ACATE: envie seu 

currículo para os e-mails: rh@compufour.com.br e amelio@compufour.com.br 

 

Nesta vaga, você vai resolver dúvidas de clientes em nossas soluções de software, em horário 

comercial. Sua missão é resolver as situações da melhor forma! Vamos te fornecer todo o 

nosso banco de conhecimento e queremos, junto contigo, criar uma ótima experiência ao 

cliente. 

 

E se você complementar com estes requisitos, fica ainda melhor: 

 

- Conhecimentos em informática; 

- Ensino Superior ou cursando; 

 

Oferecemos benefícios muito interessantes: 

 

- Auxilio Educação; 

- Plano de Saúde; 

- Vale-alimentação; 

- Você estará dentro da ACATE e do Miditec, a 5ª maior incubadora tecnológica do mundo! 

 

 

 

Venha fazer parte desta grande empresa com 26 anos de história! 

#tamojunto e #somosglobais 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis, 25/06/2021 

Atenção! A vaga poderá ser fechada a qualquer momento. 
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