Oportunidade: Gerente de Marketing Digital
Sobre a Empresa: Pravaler – São Paulo
A Pravaler acredita que educação é pra todo mundo e para mudar o mundo. Com mais de 500
instituições de ensino parceiras e mais de 120 mil alunos atendidos, a empresa é hoje o maior financiamento
estudantil privado do país, com 12 anos de atividade no mercado. Tem um forte propósito de ser o facilitador
do acesso à educação para jovens e para isso cria soluções financeiras que impulsionam a vida de alunos
para o crescimento através da formação. Com um time forte e engajado, quer se tornar uma das empresas
mais inovadoras, com soluções financeiras sustentáveis e assim atingir ainda mais alunos pelo Brasil.

Desafio:
Com reporte direto para o superintendente de Marketing, esse profissional vai definir a estratégia de
Marketing digital e desenvolver o planejamento da presença digital da marca, a fim de apoiar a tomada de
decisão do negócio através de dados, gestão de campanhas e KPIs de performance.
O que você vai fazer:
➢ Responsável por buscar constantemente o melhor posicionamento de nossos websites nos
mecanismos de busca;
➢ Acompanhamento contínuo da performance de campanhas (redes sociais, Google, conteúdo digital,
inbound marketing, sites, SEO);
➢ Será responsável pela gestão do time (full stack, analista de SEO, link builder e o UX designer);
➢ Inclusão de novas palavras-chave para rankeamento, link building;
➢ Acompanhar as atualizações do Google e outros mecanismos de buscas, otimização dos sites e
landing pages;
➢ Configurar e fazer gestão dos modelos de atribuição do google analytics;
➢ Monitorar e fazer a gestão de temas sensíveis, inclusive no tangente ao relacionamento com as
comunidades;
➢ Desenvolver dashboards com indicadores de performance de cada frente de atuação.

Experiência e Formação:
➢ Conhecimentos práticos em SEO (melhores práticas), SEM e Member get Member (MGM);
➢ Conhecimento avançado nas plataformas: Google Analytics, Google Search Console, Webmaster
Tools e WordPress;
➢ Amplo domínio em Google Analytics e ferramentas de análise de conversão (SMrush, Crazzy Egg e
afins);
➢ Experiência em Marketing Digital, domínio e otimização de conteúdo;
➢ Excel avançado;
➢ Experiência em campanhas de CRM;
➢ Perfil analítico, proativo e resiliente.

