PROCESSO SELETIVO – GERENTE DE COMUNICAÇÃO

A Humana Brasil, organização que tem por objetivo promover o desenvolvimento sustentável de comunidades e pessoas,
atuando nas áreas de Desenvolvimento Comunitário, Desenvolvimento Social e Desenvolvimento Rural, busca Gerente de
Comunicação para atuar na elaboração e implementação do Plano de Comunicação e Marketing da Entidade.
Cargo/função da vaga: Gerente de Comunicação
Local de trabalho: Salvador
Requisitos:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

Nível superior completo em comunicação social com ênfase em marketing ou áreas correlatas
Experiência mínima de três anos na área
Idiomas: português e inglês
Disponibilidade de 40 horas semanais
Disponibilidade para viagens
Carteira de Habilitação (CNH) categoria “B”
Inscrição e regularidade perante o Conselho correspondente
Experiência:
- Planos de comunicação e marketing,
- Gestão de mídias sociais,
- Redação jornalística,
- Comunicação institucional,
- Coordenação de equipes.

Habilidades e Competências:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

Capacidade para atuar sob pressão e cumprimento de metas e prazos
Capacidade de síntese e resolução de problemas
Liderança colaborativa
Boa comunicação oral e escrita
Proatividade
Criatividade
Articulação em rede
Desejável vivência na área social
Habilidade no relacionamento interpessoal e trabalho em equipe

Atribuições:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Elaboração e implementação da estratégia de comunicação e marketing da entidade (Plano)
Elaboração e gerenciamento do plano de comunicação dos projetos desenvolvidos pela entidade
Redação de matérias, releases, peças e afins
Gerenciar a divulgação de releases e pautas junto aos meios de comunicação (Internet, jornais, TV, rádio, etc)
Gestão das mídias sociais, e-mail marketing, newsletter e afins
Gerenciar, planejar e desenvolver peças de publicidade institucional da entidade e dos projetos executados pela mesma
Planejar e coordenar as campanhas publicitária, atividades sociais e de comunicação dos interesses da entidade
Outras atividades inerentes à função para o cumprimento do objetivo da área

Os currículos devem ser enviados para humanaemprego@gmail.com, com pretensão salarial.

