
 

10.2017
(1 ano e 5 meses)

atual

ANALISTA DE MARKETING
Osten Group

Trabalho na parte de criação do setor de marketing onde exerço as seguintes funções:
- Criação de toda parte de comunicação online e offline para 6 marcas que a empresa
possui. - Social Media de todas as marcas (BMW, Jaguar, Land Rover, Triumph e
Jeep). - Fotógrafo; - Planejamento de eventos, entre outras funções.

EXPERIÊNCIAS

01.2017
(2 anos e 2 meses)

atual

ANALISTA DE MARKETING
Chery Sullato

Elaborar estratégias no desenvolvimento de materiais promocionais e campanhas em
mídia online e off-line. Criação e manutenção dos sites do grupo ‘Sullato. Além de ser o
Social Media da empresa.

EDUCAÇÃO

2014 - 2017 Faculdade das Américas
Superior, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda

IDIOMA

Inglês
intermediário

PRÊMIO

06.2014 Melhor Projeto Gráfico
No 1º semestre da faculdade, meu grupo foi premiado no Wakeup (Cerimonia de
premiação da Uninove) pelo melhor projeto gráfico.

 JUAN CIERI
JUAN CIERI
Jardim Brasilia - São Paulo, SP

  https://trampos.co/juancieri

Tenho 23 anos de idade e moro em São Paulo - SP. Sou Publicitário.
Atualmente trabalho no departamento de marketing da empresa Osten
Group. Sou apaixonado por Publicidade e Marketing. Acho que nenhum
trabalho é impossível, basta você querer aprender e se entregar todos os
dias.

https://trampos.co/juancieri


powered by

HABILIDADES

     
Atendimento

    
Comunicação Verbal

     
Identificação de problemas

     
Briefing

   
Elaboração de Propostas

   
Acompanhamento dos Projetos

    
Comunicação Escrita

    
Condução de Reuniões

LINKS

Portfólio
https://jcierisantana.wixsite.com/juancieri

Linkedin
https://www.linkedin.com/in/juan-cieri-santana-aa9518140/

Behance
https://www.behance.net/jcierisant58db

+INFORMAÇÕES

 possui carteira de motorista   disponível para relocação

  disponível para viagens

 

https://jcierisantana.wixsite.com/juancieri
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