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COORDENADOR DE MARKETING 
 

Você gostaria participar de um mercado que cresceu 1.000% no último ano, com previsão de crescer 4X mais 
nos próximos anos, tudo isso, de maneira sustentável e ainda ajudando no desenvolvimento econômico, 
ambiental e social de nosso país?  
 
Venha fazer parte de uma equipe jovem, dinâmica, com excelentes oportunidades de desenvolvimento, em 
uma empresa global e com atuação local. Inicie sua carreira na Krannich Solar. 
 
Estamos ansiosos para trabalhar com você! 
 
RESPONSABILIDADES 

 
+ Criar uma estratégia de comunicação 
+ Organização de feiras e eventos comerciais 
+ Execução de campanhas nas mídias sociais 
+ Organização e orientação de eventos e materiais de divulgação com fornecedores 
+ Coordenação junto com a equipe de marketing na Alemanha 
+ Manutenção e promoção do site e plataforma 
+ Promover a marca e a relação junto a canais de distribuição 
+ Atrair leads para a equipe comercial 

REQUISITOS 

+ Afinidade com mídias sociais e domínio com LinkedIn, Instagram e Facebook 
+ Bom domínio do inglês 
+ Experiência na organização de feiras e eventos 
+ Formação em Marketing, Publicidade ou Gestão Comercial 
+ Conhecimento extensivo das ferramentas de marketing atuais, especialmente on-line 
+ Conhecimento Adobe InDesign e conhecimento básico do Typo 3 desejável 

PERFIL 

+ Proativo 
+ Dinâmico  
+ Detalhista 
+ Focado em resultado 
+ Trabalho em equipe 
+ Persistente  
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SOBRE A KRANNICH 

+ A Krannich Solar é uma das principais distribuidoras fotovoltaica no mundo todo. Nossa empresa 
oferece uma grande variedade de produtos para instaladores fotovoltaicos: módulos solares, 
inversores, sistemas de montagem fotovoltaicos, sistemas de autoconsumo, mobilidade elétrica. 
Somos uma empresa familiar dinâmica e orientada internacionalmente, em uma indústria virada 
para o futuro. Valorizamos nossos funcionários que colocam seu coração e sua alma em seu 
trabalho. Temos hierarquias planas e vivemos uma comunicação aberta e direta. O desafio e a 
promoção dos membros da equipe, bem como uma parceria, são um desafio para nós. 

SOBRE A APLICAÇÃO 

+ Interessados devem enviar currículo, com foto, informando o cargo para o e-mail 
rh@br.krannich-solar.com 

 

REMUNERAÇÃO 

+ Salário compatível com o mercado  
+ Vale Alimentação, Plano de Saúde 
 
 
 
 

 
 


