Vagas
Como desejamos oferecer sempre a melhor qualidade possível, também estamos à procura dos
melhores profissionais para reforçarem a nossa equipa. A nossa equipa é constituída por pessoas
jovens e ambiciosas que querem ajudar outras com a sua presença nas redes sociais. Tentamos
ajudar as pessoas na gestão das suas contas em redes sociais e, devido ao crescimento da nossa
empresa, precisamos de algum pessoal extra para atingir estes objetivos.
Apesar de neste momento não ser possível contratar pessoal na nossa empresa, gostamos de manter
contacto com as pessoas interessadas num dos empregos para os quais podemos usar especialistas,
de forma a fortalecer a nossa organização. Neste momento, estamos à procura de pessoas
entusiastas que se qualificam para uma das seguintes descrições:
Colaborador de Apoio ao Cliente
Possui grandes capacidades de comunicação e está disposto a trabalhar num horário de trabalho
flexível? Nesse caso, uma função no nosso serviço de apoio ao cliente é bastante adequada. Um prérequisito é o domínio da língua inglesa, tanto oral como na escrita. Como parte deste emprego irá
lidar com tickets e e-mails enviados pelos clientes e irá resolver problemas da forma mais eficiente
possível. Enquanto colaborador de apoio ao cliente, é a primeira pessoa que os nossos clientes
contactam, o que significa que compreensão, comunicação e prestabilidade fazem parte das suas
qualidades.
Especialista em marketing
O nicho em que operamos é relativamente novo e muito popular atualmente. Para nos mantermos à
frente da concorrência, estamos à procura de um especialista na área de marketing. As tarefas
consistirão na monitorização da concorrência, ajustar preços se possível e pesquisar formas para nos
publicitarmos e oferecer novos produtos, entre outras coisas. Se está interessado neste emprego e se,
de preferência, estudou na área de marketing ou tem experiência de trabalho, por favor informe-nos!
Programador
Numa loja online como a nossa, manutenção técnica e melhorias nos websites que possuímos são
obrigatórias. Quanto maior se torna a nossa empresa, mais interesse temos em contratar um
programador a tempo inteiro que possa tornar todos os nossos desejos no campo tecnológico
realidade. Está familiarizado com várias linguagens de programação e web? Então este emprego
pode ser perfeito para si! Estamos sempre a tentar melhorar os nossos sistemas e, se possível,
automatizar determinadas ações, para que possamos ajudar os clientes de uma forma melhor e mais
rápida. A nossa equipa precisa de um programador entusiasta, que possa cooperar na realização da
nossa visão.
Tem perguntas sobre algum dos empregos ou quer saber se é elegível? Por favor, contacte-nos
preenchendo o formulário de contacto nesta página. Não hesite em pedir oportunidades, pode bem
ser a pessoa que estamos à procura para reforçar a nossa bela equipa.

