Content Strategist
SOBRE A COBLI
A Cobli é uma startup de IoT (Internet of Things) que conecta carros à Internet. A visão que o nosso time compartilha é de
libertar a logística através da tecnologia, resolvendo questões reais e humanas. Auxiliamos nossos clientes a tomarem
decisões melhores com base em dados, e dessa forma tornamos suas operações mais eficientes!
SOBRE A VAGA
Buscamos o(a) responsável por toda nossa estratégia de criação de conteúdo e comunicação, sendo assim o(a) dono(a) de
toda a linguagem escrita no universo Cobli e um dos guardiões da marca, tendo um impacto profundo de como a Cobli é vista
e entendida pelo mundo. Esta pessoa será um(a) comunicador(a) expert, sempre adaptando a nossa linguagem de acordo o
público e o meio da comunicação.
Como parte do time de Marketing, esta pessoa trabalhará com todas as equipes da Cobli, desde os nossos times comerciais
até os times técnicos, desenvolvendo narrativas e linguagens que brilham os olhos dos nossos stakeholders.
We have an amazing story to tell. And we want you to tell it!
DIA A DIA

REQUISITOS

● Definir e executar toda a estratégia de conteúdo e

● Experiência em marketing criativo, estratégico, mídia, etc.

comunicação da nossa marca
● Criação de textos (copywriting) para todas as partes

● Comunicação oral e escrita excelente
● Experiência com SEO

do universo Cobli, desde blogs e propaganda até no

● Fluente em inglês

produto digital em si

● Experiência em agências com foco digital e gestão de canais

● Gerenciar um time de escritores freelancers

● Experiência com UX é um diferencial

● Participação ativa no desenvolvimento do nosso
manual de tom e voz

SE VOCÊ BUSCA COLOCAR EM PRÁTICA TUDO O QUE VOCÊ APRENDEU E ESTÁ DISPOSTO A SE TORNAR RAPIDAMENTE
UM LÍDER DE SUCESSO, ENVIE SEU CV PARA MARKETING-VAGAS@COBLI.CO

