
   

  Perfil Estagiário – Digital Marketing Dior  

LVMH – PARFUMS CHRISTIAN DIOR 
 

Cargo:  Estagiário – Comercial Dior 
Reporta-se a: Coordenadora Comercial 
 
Curta descrição do cargo 

Suporte na execução das atividades da área Digital da marca de cosméticos Dior 
 

Pré-requisito 
 

❑ Formação 
Cursando 3º ano de Administração de Empresas (preferencial) / Publicidade/ Marketing 

 

❑ Competências técnicas 
Excelente conhecimento do pacote Office do Windows (Excel, Word, Power Point). 
Conhecimento em Google Analytics, mídias digitais e afins é fator de diferenciação. 

 

❑ Experiência prévia 
Não é necessário, mas é fator de diferenciação. São também fatores de diferenciação: curso de 
idiomas no exterior e atividades extracurriculares. 
 

❑ Línguas 
Inglês avançado. Espanhol e francês são diferenciais. 
 

❑ Outros  
Disponibilidade para período integral (6 horas). 

➢ Extremamente organizado, 
➢ Capacidade de análise de dados, 
➢ Proativo, 
➢ Comunicativo – verbal e escrita, 
➢ Moderno e antenado, 
➢ Orientado a solução de problemas 
➢ Bom relacionamento pessoal 
➢ Facilidade para trabalho em equipe 
➢ Vontade de aprender e crescer junto com a marca 
➢ Vontade de trabalhar em mercado de nicho com produtos de consumo seletivo. 

 
Principais atividades: 
 
➢ O Estagiário terá a oportunidade de vivenciar o dia a dia dos departamentos Comercial e Marketing 

de uma marca de Perfumes e Cosméticos de luxo extremamente dinâmica e ativa. 
➢ Participará direta ou indiretamente das principais ações dessa marca no mercado, assim como de 

algumas de suas discussões e decisões estratégicas. 
➢ Dará apoio ao departamento de Digital, tendo interface com os departamentos de Trade-marketing 

no que diz respeito a eventos e ativações omnichannel e com o departamento comercial no 
acompanhamento das ativações e planejamento de ações futuras. 

As principais atividades deste estagiário serão:  
➢ Acompanhamento diário dos 5 principais sites, redes sociais e Market places quanto a ações Dior 

e ações da concorrência; 
➢ Implementação do conteúdo de páginas de produto e trade junto com os sites, tendo contato com 

os maiores e-commerces de beleza do mercado; 
➢ Relatório mensal com análise qualitativa e quantitativa das principais ações de cada site; 
➢ Relatório de vendas e cenário da Dior e dos sites mensalmente; 
➢ Acompanhamento dos preços Dior e da utilização dos cupons de desconto nos sites diariamente; 
➢ Tradução da descrição de novos produtos e assets; 
➢ Organização e gestão de acessos das perfumarias na plataforma oficial de social media da 

marca; 
➢ Gestão de orçamento da área, envio e controle de pagamentos, controle do razão da área; 
➢ Compilação de informações para apresentações diversas; 

Mandar cv para o e-mail: resumes@resumes.com.br , com assusto “Estagio – DIOR” 

mailto:resumes@resumes.com.br

