
A Pronutrition é uma empresa de inovação em alimentos e bebidas 
que, como spin o� de uma das principais indústrias alimentícias do 
país, estuda, pensa e cria produtos que sejam altamente inovadores, 
tecnológicos e saudáveis.

Estágio de Comunicação & Marketing
COMO SERÁ SEU DIA-A-DIA

• Auxiliar a o time Business Development e Comercial no 
atingimento de metas, melhoria de processos, atendimento ao 
cliente;
• Gerir e propor mudanças visando encantamento dos clientes na 
jornada do projeto;
• Suporte e gerenciamento de campanhas e seus KPIs 
(indicadores);
• Suporte ao Time de Marketing em toda a estratégia de 
comunicação para atrair clientes, construir marca e encantar na 
jornada do cliente, conjuntamente ao Time de Inovação e Business 
Development;
• Auxiliar o Time de Marketing com Pesquisas de Mercado e Estudo 
de Tendências;
• Gerir e acompanhar das tarefas e rotina com as agências de 
marketing parceiras;
• Criar apresentações de projetos para clientes e de resultados para 
diretoria;
• Auxiliar na organização e execução de feiras e eventos;
• Muitas outras tarefas…sinceramente, aqui não há rotina!

PRÉ-REQUISITOS

Estar regularmente matriculado em uma instituição de ensino 
superior e:
• Cursando cursos de graduação correlacionados à vaga;
• Ter disponibilidade de estagiar 30 horas semanais (6 horas 

diárias) em Valinhos/SP (10km de Campinas);
• Se identificar com nossa cultura;
• Ter no mínimo 1 ano disponível para estágio (preferencialmente 2 
anos);
• Conhecimento no Pacote Adobe (Photoshop, Adobe Illustrator e 
Premiere).

SERÃO DIFERENCIAIS

• Conhecimentos em Google Ads;
• Conhecimento em Excel e Power Point;
• Conhecimento em Inglês e/ou Espanhol.

O QUE COMBINA COM NOSSA CULTURA

• Inovador(a), eterno(a) estudante, busca conhecimento e é 
ávido(a) por novas tendências de mercado e novos ingredientes;
• Criativo(a), que encontra soluções nos momentos mais difíceis e 
aponta
alternativas e caminhos fora da caixa.

INFORMAÇÕES EXTRAS

• Local de trabalho: Valinhos (10km de Campinas);
• Bolsa compatível com o mercado, vale transporte e restaurante 
no local.

CONHEÇA AS
EMPRESAS DO

GRUPO KAIRÓS

pro.inovacaopronutrition-br pronutrition.inovacao

pronutrition.com.br/estagiomarketing

Você já pensou em explorar as 
diferentes facetas do marketing - 
digital, criativo, eventos, conteúdo, 
customer experience,
endo e tudo mais - não em agência,
mas em indústria?

Se você é umx estudante com muita energia, motivadx, criativx e 
procura um estágio desa�ador em um ambiente de ritmo 
acelerado com possibilidade de crescimento, este é o seu lugar! 
Estamos procurando umx Estagiárix para integrar nossa equipe de 
Comunicação & Marketing.

Mas, para isso, você deve ser apaixonadx por estratégias de 
marketing, criativx em diferentes canais de comunicação e ter 
interesse em trabalhar com indústria.

 Con�ra aqui um pouco mais sobre a gente.

https://pronutrition.com.br/vemprotime/
https://pronutrition.com.br/vemprotime/estagiomarketing/
https://www.linkedin.com/company/pronutrition-br/
https://www.instagram.com/pro.inovacao/
https://www.facebook.com/pronutrition.inovacao/

