
 

Os Serviços de Relações Internacionais divulgam informação sobre a seguinte oferta de estágio internacional: 
  
  

Entidade: DAKE 

Website: www.dake.pt  

Oferta de estágio em: Marketing, Publicidade e Comunicação 

Localização: Espanha 

Procedimento de 
candidatura: 

Os interessados deverão contactar a empresa por mensagem para 
brenda@dake.pt  

  
  

Oferta recebida em 27 de julho de 2018 

Anúncio: Estimado/a Senhor(a), 
 
A DAKE oferece a oportunidade de realizar um estágio curricular ao abrigo 
do programa ERASMUS+ no nosso departamento de Marketing. 
 
Somos uma empresa que representa e distribui, em Espanha e Portugal, 
seis marcas relacionadas com o universo da cozinha doméstica de alto 
standing, e com sede em Barcelona. 
 
Em anexo, poderá encontrar um documento com mais informações sobre a 
oferta. 
Se existir algum estudante interessado em realizar o estágio, por favor 
contacte-nos. 
 
Ficamos à espera do seu contacto! 
 
Com os melhores cumprimentos, 
Brenda Cabral 
Dep. Marketing 
Tel. 707 012 049 
00 34 674 70 57 10 
brenda@dake.pt 
www.dake.pt 

  
Salientamos que o programa Erasmus+ permite a realização de três tipologias de estágio: curricular, 
extracurricular e recém-graduado (informações adicionais em:  
https://alunos.uminho.pt/PT/estudantes/programasmobilidade/Paginas/EstagiosErasmus.aspx). 
 
Será importante referir que a possibilidade de atribuição de uma bolsa Erasmus Placement ao candidato 
selecionado estará sempre dependente do cumprimento dos requisitos de elegibilidade associados ao 
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Programa Erasmus+. Para a formalização deste processo o estudante deverá contactar os SRI 
(erasmusplacement@sri.uminho.pt). 
 

 

mailto:erasmusplacement@sri.uminho.pt


 

 

                                                
 

 
Informamos que os dados incorporados no presente documento estão incluídos na base de dados propriedade de DAKE FREGADEROS SLU, DAKE SLU e DAKE 

ELECTROS SAU. Em qualquer momento poderá exercer os direitos de acesso, retificação, oposição e, se for o caso, cancelamento, comunicando-o por escrito com a 

indicação dos seus dados na sede em Av. Mogent, 40 08170 Montornés del Vallés. 

 
 

 

Estágio curricular: Marketing; Publicidade e Comunicação  
 

Empresa: 
DAKE - empresa há 25 anos no mercado representante e distribuidor em Espanha e 

Portugal de seis marcas relacionadas com o universo da cozinha doméstica de alto 
standing. 

 
Perfil: 

- Estudante universitário que se encontre a frequentar o último ano dos cursos de 
Marketing; Publicidade ou Comunicação Empresarial/Ciências da Comunicação, para 

realizar um estágio curricular nos departamentos de Marketing e Comunicação da 
empresa 

- Imprescindível elevado nível de redação em português, também se valoriza 

conhecimentos de Espanhol e/ou Inglês 
- Conhecimentos de informática na ótica do utilizador (Internet e Redes Sociais) 

- Conhecimento de programas de desenho gráfico, tais como Photoshop, InDesign 
e/ou Ilustrator 

 
Atividades a desempenhar: 

- Gerar conteúdo para os meios on e off line 
- Realizar clipping relativamente aos diferentes meios de comunicação 

- Suporte na concretização de catálogos, folhetos e tarifas 
- Suporte na realização de mailings e comunicados 

- Gestão de material para ponto de venda 
 

Oferece-se: 
A oportunidade de realizar o estágio curricular no departamento de Marketing de 

uma empresa com 25 anos de experiência, participando no desenvolvimento dos 

diferentes projetos e apoiando o responsável do departamento. 
 

Para mais informações, contacte-nos através: 
Email: laia@dake.es 

Tlf.: 707 012 049 
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