
 

A Rotom Europe é um grupo dinâmico e internacional. A Rotom fornece equipamento para a logística e 
armazenamento aos seus clientes em toda a Europa. Estamos presente em 10 países europeus. No 
grupo contamos com mais de 400 entusiastas colaboradores, activos todos os dias para oferecer o 
melhor serviço possível aos clientes, a nossa sede em portugal está localizada em Valado dos Frades, 
Nazaré, e procuramos para esta sucursal: 

Responsável E-commerce e Marketing Digital 

Profissional de Marketing, cujo enfoque será o desenvolvimento do Marketing Digital e E-commerce, 
nomeadamente saber editar, conceber, publicar, gerir e monitorizar conteúdos digitais nas redes e 
plataformas de comunicação digital da Rotom Portugal. 
 
Descritivo das funções: 
Será responsável pela optimização das plataformas online da Rotom Portugal, particularmente a 
Rotomshop. Deverá ter experiência profissional com sucesso em projetos similares de E-commerce, e 
trabalhará em estreita ligação com o Director Comercial e outros departamentos internos. 
 
 
Requisitos: 

 ·       Nível de estudos superior em Marketing Digital(preferencial); 
 ·       Experiência em E-commerce, SEO, SEA Google Ads & Analytics,SMM,SMO; 
 ·       Pró-ativo e capaz de identificar as necessidades do público alvo de forma rápida; 
 ·       Alto nível de conhecimentos técnicos; 
 ·       Pessoa pragmática; 
 ·       Bom domínio oral e escrito do Português e Inglês; 
 ·       Experiência de Microsoft Office e ERP, preferencialmente no Microsoft AX; 
 ·       Pessoa com atitude positiva; 
 ·       Residência em Leiria, Caldas da Rainha, Alcobaça ou Nazaré (preferencial); 
 ·       Atitude entusiasta, independente e orientada para os resultados. 

Oferecemos: 
 ·       Uma posição desafiante e independente; 
 ·       Boas condições de trabalho; 
 ·       Bom ambiente de trabalho; 

 
 
 
 
 
Têm o perfil que procuramos? Manifeste o seu interesse e escreva-nos uma carta de apresentação e 
envie o seu CV detalhado por correio eletrónico para o info@rotom.pt ou por correio para Rotompt, 
Lda., ao cuidado do Dep. RH, ALE Valado dos Frades Lotes 4 e 6, 2450-378 Valado dos Frades- Nazaré. 
Mais informação sobre a Rotom Portugal, visite o www.rotom.pt 

  


