Vaga: Supervisor de Comunicação e Marketing
Área: Comunicação
Local: Escritório Nacional
Benefícios: Plano de saúde, plano odontológico, vale refeição, vale
transporte, seguro de vida. O vale transporte e o vale refeição não tem
desconto em holerite.
Horário de Trabalho: De segunda a sexta-feira, das 08:30 às 12:00 e das
13:30 às 18:00.
Principais atribuições:
• Responsável por promover a divulgação, o conhecimento e o
fortalecimento da marca no Brasil, incluindo análise e gerenciamento
de risco, utilizando diferentes canais e produtos de comunicação e
mídia;
• Elaborar e implementar as estratégias e planos de comunicação,
incluindo mídias digitais, para disseminação de seus programas,
campanhas, atividades de mobilização e captação de recursos e
resultados para os públicos interno e externo à organização;
• Trabalhar em estreita colaboração com a Rede Nacional de
Comunicação, Regiões, a área de Mobilização e Captação de
Recursos e a área de Métodos e Programas Educativos para garantir a
coerência e eficácia nos produtos de comunicação e mídia digital;
• Fazer a interface do plano de comunicação com os planos globais e
gerar uma cobertura de mídia regular, de qualidade, para os temas de
interesse da organização;
• Elaborar planos de comunicação e marketing contemplando ações
para ambiente online e offline;
• Atividades da assessoria de imprensa, redação e aprovação de
textos;
• Atualização dos diferentes canais de comunicação da empresa
(intranet, murais, comunicados internos, entre outros);
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• Atendimento, no planejamento e na execução de campanhas internas,
revistas institucionais e demais materiais relacionados;
• Fazer análise e uso de métricas de engajamento, visibilidade,
participação, aderência quanto aos canais digitais;
• Organizar demandas do setor por meio de distribuição de briefings.
Requisitos:
• Inglês Fluente;
• Espanhol Desejável;
• Conhecimento e experiência com uso de ferramentas de edição de
texto, foto, infografia, diagramação, áudio e vídeo;
• Conhecimento do ambiente da internet no Brasil e de redes de
ativistas digitais, marco regulatório, entre outros temas relacionados ao
uso da Internet;
• Ensino Superior completo em Comunicação Social com ênfase em
Marketing/Publicidade e Propaganda;
• Especialização em planejamento de Marketing/ Marketing
Estratégico/Gestão da Comunicação Integrada;
• Experiência de 5 anos em Departamentos de Comunicação e/ou
Marketing ou Assessoria de Imprensa;
• Experiência em Organizações da Sociedade Civil/ Terceiro Setor;
• Perfil independente, criativo, inovador, pró-ativo, dinâmico, ágil, focado,
bom relacionamento interpessoal, facilidade para trabalhar / liderar
equipe, comunicação clara, facilidade para se adaptar à prazos,
raciocínio lógico e flexibilidade no horário.
Interessados enviar currículo para o e-mail: escoteiros@rhnossa.com.br,
fazer o cadastro no site da RH Nossa e se candidatar na vaga no link
https://rhnossa.selecty.com.br/search/?search=5857
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