
 

 

 

  

Se você está em busca de uma oportunidade de trabalho em uma empresa com valores sólidos, tradição cultural, 
perfil científico e inovador, você precisa conhecer a Geistlich Pharma! 

Principais Atribuições: 

• Ajudar a equipe de marketing em tarefas 

administrativas do dia a dia 

• Oferecer assistência em atividades 

promocionais de marketing e publicidade 

(por exemplo, mídias sociais, mala direta e 

internet) 

• Preparar apresentações promocionais 

• Ajudar a distribuir materiais de marketing e 

Science. 

• Gerenciar e atualizar o banco de dados da 

empresa e os sistemas de gerenciamento de 

relacionamento com clientes (CRM) 

• Ajudar a organizar eventos de marketing 

• Inserir pagamentos para terceiros da área de 

marketing no sistema ERP da empresa 

(SAP) 

A Geistlich Pharma é uma empresa familiar suíça e líder global em odontologia regenerativa. Temos uma longa tradição 
em atitudes pioneiras que colocam o foco nos colaboradores, os quais são dedicados ao espírito que leva nossa empresa à 
excelência: a paixão pela regeneração. Esta é a origem dos nossos produtos inovadores que reconstroem ossos, cartilagens e 
tecidos moles. Nossa equipe motivada espera trabalhar com você em um ambiente moderno e dinâmico com um toque 
internacional. 
  

Esperamos receber o seu currículo através do e-mail: debora.furlani@geistlich.com.br 

Se você tiver alguma dúvida sobre a posição favor contatar: Débora Furlani, Gerente de Marketing no e-mail acima mencionado. 

Competências/ Habilidades: 

 

• Muita vontade de aprender e motivação 

profissional 

• Entendimento de diferentes técnicas de marketing 

• Excelentes habilidades de comunicação verbal e 

escrita 

• Excelente conhecimento do MS Office 

• Familiaridade com softwares de marketing e 

aplicativos on-line (por exemplo, ferramentas 

CRM, análise on-line e Google Adwords) 

• Familiaridade com softwares de edição de 

imagens (Photoshop e Illustrator) 

• Paixão pelo setor de marketing e suas melhores 

práticas 

• Estar matriculado em um curso de graduação 

 

 

 

 

 

 

  

www.geistlich.com.br 

Nosso espírito pioneiro 
possui uma longa tradição. 

Steven Kramer 


