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Ref.: Recrutamento Externo 09/2020 

Processo seletivo acessível a todos os candidatos que atendam aos requisitos do cargo. 

 

Cargo: Analista de Marketing Sênior 

Horário: De segunda a sexta-feira, horário comercial 

Local de trabalho: Higienópolis, São Paulo – SP 

Remuneração: Salário + benefícios – os candidatos aprovados na etapa de triagem de currículos 

receberão a proposta detalhada. 

Regime de contrato: CLT 

 

 

Atribuições: 

 

✓ Responsável pelo planejamento e insights para a execução de campanhas de captação, geração de 

relatórios estratégicos e de acompanhamento diário, análises de desempenho e performance de 

mídias, assim como pela mensuração dos resultados em relação aos objetivos e metas requeridas 

pelo segmento, visando evidenciar o desempenho dos investimentos de marketing em termos de 

atração e fidelização de alunos ao Mackenzie. Desenvolvimento junto à agência de 

publicidade sobre melhores estratégias de captação e retenção de alunos. 

 

Conhecimentos Técnicos Requeridos: 

 

✓ Planejamento e produção de campanhas de marketing; 

✓ Planejamento de mídia; 

✓ Google Analytics;  

✓ Inbound Marketing - RD Station; 

✓ Excel nível avançado; 

✓ Software de edição nível intermediário; 

✓ Noções de gestão de projetos; 

✓ Gestão de custos e orçamentos; 

✓ Experiência no segmento de educação; 

✓ Conhecimento de processos para pesquisas de mercado; 

✓ Sólido conhecimento de CRM; 

✓ Elaboração de relatórios estatísticos;  

✓ Dash Boards; 
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✓ Marketing Digital;  

✓ Pesquisa.  

 

Formação exigida: 

 
✓ Superior Completo em Marketing ou Publicidade e Propaganda ou Comunicação Social. 

 

Formação complementar: 

 

✓ Pós-Graduação; 

✓ Curso ou certificações em Marketing Digital; 

✓ Especialização em Estatística ou Matemática. 

 

Observações: 

✓ Os interessados deverão enviar o CV com o título/assunto AMKTSR + NOME para o e-mail 

recrutamento@mackenzie.br (e-mails sem assunto serão desconsiderados);  

✓ Data limite para inscrição: 16/03/2021 (não serão aceitas inscrições após essa data); 

✓ Mais informações: Camila Ferreira ou Talita Ferreira – Telefones: (11) 2766-7623 ou (11) 2114-

8367. 
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