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

Entidade:

More For Less (M4L)

Website:

http://www.m4l.it/

Oferta de estágio em:

Serviços WEB

Localização:
Procedimento de
candidatura:

Itália
Os interessados deverão contactar a empresa por mensagem para
gcacciatore@m4l.it

Oferta recebida em

3 de setembro de 2018

Anúncio recebido:

Somos uma empresa italiana e gostaríamos de acolher um ou mais
estudantes para o Programa Erasmus+ aqui na nossa empresa na Itália.
A empresa chama-se "More For Less S.r.l." e está localizada em via Duca
D'Aosta, 50 - 64100 Teramo (TE) Itália.
Somos uma empresa de serviços web, temos desenvolvido e vendemos um
software para clínicas veterinárias, todo em cloud.
More For Less (M4L) é uma empresa italiana localizada em Teramo. M4L
é uma empresa de software e serviços web; tem desenvolvido um software
para clínicas veterinárias em cloud. O software chama-se Smart Vet. Pode
visitar o site em www.smartvet.it ou o site Espanhol www.smartvet.es
Trabalhamos com Italia e Espanha.
Agora em M4L trabalham 4 pessoas, 3 italianos e 1 espanhol.
Perfil do estagiário
Gostaríamos de acolher um estagiário que queira trabalhar em marketing
web. O perfil ideal seria uma pessoa que está a estudar marketing ou
comunicação. Outros perfis também se podem inscrever se estiverem
interessados em aprender técnicas de marketing.
O estagiário trabalharia em português, por isso não necessita de saber outro
idioma. No entanto, seria interessante que o candidato falasse um pouco de
italiano ou inglês.
Descrição de tarefas
O estagiário trabalharia no departamento de marketing onde trabalha 1
italiano e 1 espanhol. As tarefas seriam:

- Traduzir o software para português, etc.
- Melhorar a SERP em Google através de article de um blog e backlinks
- Pesquisas de mercado
- Pesquisas de clientes potenciais
- Comunicação de rede social
- etc
Tempo de residência
É preferível que o estagiário fique seis meses. Há a possibilidade de
permanecer mais tempo com ajuda da empresa. Depois do sexto mês
poderíamos ajudar com 300€ por mês.
Pessoa de contato
Guido Cacciatore
gcacciatore@m4l.it
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
Programa Erasmus+. Para a formalização deste processo o estudante deverá contactar os SRI
(erasmusplacement@sri.uminho.pt).

