Analista SEO - Marketing
Job Description
Time de Marketing:
Nosso principal objetivo é impactar a educação no Brasil e no mundo! Com um time
interdisciplinar prezamos em desenvolver a mentalidade e estratégias corretas para superar
qualquer desafio. Fortalecendo nossos valores, buscamos sempre a criatividade e a inovação
para pautar nossas ações. Paixão por DESAFIOS e constante aprendizado são características
que nos define.
Descrição:
Desenvolver soluções em SEO com as mais modernas tecnologias do mercado, em um
ambiente jovem e de constante crescimento, para impactar a educação em todo o Brasil,
através de uma solução inteligente de relacionamento, que conecta escolas e famílias.
Requisitos:
- Habilidade com análise de dados;
- Inglês intermediário;
- Grau de escolaridade: graduando ou graduado.
Desenvolvimento de Habilidades em:
- Wordpress;
- JavaScript;
- Análise de dados;
- Otimização do site.
A ClassApp é a startup para pessoas que buscam:
- Espaço para crescimento e aprendizado;
- Ambiente de trabalho descontraído, jovem e focado;
- Desenvolver soluções de alto impacto;
- Aprofundar conhecimentos nas linguagens e tecnologias mais modernas;
- Atividades desafiadoras e resultados rápidos;
- Impactar a educação no Brasil e no mundo.
O que a ClassApp oferece:
- Alta oportunidade de crescimento e aprendizado em uma startup em expansão;
- Integração entre as áreas e contato direto com todos os times;
- Autonomia para definir processos de trabalho;
- Ambiente flexível, colaborativo e desafiador;
- Vale alimentação/refeição;
- Aulas de Inglês.
Localidade:
Limeira-SP com jornada de segunda à sexta-feira em horário comercial.

Sobre a ClassApp:
Fundada em 2014, a ClassApp é uma empresa brasileira referência nacional em comunicação
escolar. Atendemos mais de 400 instituições de ensino em todo o Brasil, engajando mais de
500 mil pais e alunos na rotina escolar,, tornando as escolas mais próximas.
Estamos em busca de pessoas que acreditam que o céu não é o limite para resolver
problemas, criar soluções e superar desafios! Acredita que tem essa garra? Gosta de
tecnologia e a vê como uma aliada nessa jornada? Seu lugar é aqui conosco, envie seu
currículo! Nós queremos conhecer você!
Quer fazer parte deste time? Inscreva- se agora: https://bit.ly/classappcareer

