
OPORTUNIDADE DE ESTÁGIO EM 
 MARKETING

FACULDADE CESUSC
Rodovia José Carlos Daux (SC 401), 9301- km 10 – Trevo de Santo Antônio de Lisboa – Florianópolis/SC – 88050-001

Alteração de nomenclatura pela Portaria MEC nº 95, de 30 de janeiro de 2015 (DOU 02.02.2015).
Recredenciada pela Portaria MEC nº 1.271, de 29/11/2018 (DOU 30/11/2018)

 

A OPORTUNIDADE PODE SER FECHADA A QUALQUER MOMENTO

A MOVE ON REGISTRO DE MARCAS (@moveonmarcas) é uma empresa digital especializada em registro de marcas. Fundada em
2019, a Move On já ocupa posição de destaque no mercado, acumulando um crescimento considerável e com mais de 2500
clientes em seu portfólio. Neste ano, projetamos 100% de crescimento. Portanto, é uma boa oportunidade de crescimento

profissional.
VOCÊ TERÁ COMO PRINCIPAIS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES:

Qualificação e prospecção de novos parceiros
Agendamento e realização de reuniões comerciais para a apresentação do nosso Programa de Parcerias;

Auxílio e manutenção de planilhas de controle com dados dos processos internos;
Manutenção das informações dos softwares utilizados;

Fechar contrato com clientes parceiros.
 

 HABILIDADES NECESSÁRIAS:
- Boa comunicação oral e escrita;
- Perfil comercial desenvolvido;

- Organização e planejamento sistemático;
- Capacidade de priorização;
- Proatividade e motivação;

- Boa capacidade de relacionamento interpessoal e de escuta ativa;
- Confiança;
- Negociação

- Atenção a detalhes
 

 VOCÊ IRÁ SE DESTACAR SE:
Possuir experiência com a plataforma Airtable;

Possuir experiência em empresa júnior ou na área comercial;
Possuir experiência na área comercial com foco em soluções, vendas consultivas e batimento de metas.

 
 O QUE OFERECEMOS:

- Trabalho em modelo híbrido com sede em Florianópolis (SC)
- Ambiente descontraído

- No dress code
- Happy Hour no fim do mês

- Muito aprendizado e crescimento profissional
- Bolo de aniversário!
- 25h horas semanais

- Bolsa de R$1.000
- Vale transporte

 
Se você se interessou e cumpre os pré-requisitos, se inscreva para a nossa vaga por esse link:

https://app.pipefy.com/public/form/IeK1Zzwq
Venha ser Muvoner!

 
Para quaisquer dúvidas, contate: nathalia@moveonmarcas.com.br

 

https://app.pipefy.com/public/form/IeK1Zzwq
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A OPORTUNIDADE PODE SER FECHADA A QUALQUER MOMENTO

VAGA DE ESTÁGIO RAMO DA EMPRESA - Prestadora de Serviços. 
ATIVIDADES - Auxiliar nas demais atividades da área; - Editar fotos e
pequenos vídeos institucionais; - Desenvolver artes gráficas para os

produtos e serviços da empresa; - Criar e editar artes e posts para as
redes sociais, comunicações internas e o site da empresa.

REQUISITOS - Photoshop - Intermediário ou Illustrator -
Intermediário; - Conclusão: No 2°semestre de 2022 até o 2°semestre

de 2026; 
- Desejável conhecimentos em Adobe Premiere Pro, Adobe After

Effects, WordPress, Canva e nas redes sociais (Instagram, Facebook,
LinkedIn, TikTok e YouTube). 

BENEFÍCIOS - Bolsa Auxílio R$ 1.100,00 por mês; - Auxílio Transporte;
- Possibilidade de Prorrogação e Efetivação. 

HORÁRIO E LOCAL DO ESTÁGIO - De segunda a sexta-feira,sendo 6h
diárias a combinar. - Agronômica - Florianópolis. 

 
Anote o código 234144 e ligue para (48) 3004-6290 ou acesse:

https://www.nube.com.br/detalhes-vaga/234144/vaga-de-estagio-em-
design-florianopolis-sc-bolsa-de-1100-mais-beneficios

 


