
 

Procuramos Criador de Conteúdos Digitais 

Profissional de Multimédia habituado às principais redes sociais, com 

sensibilidade estética e gosto pelo meio do empreendedorismo e startups. 

O teu trabalho consistirá em estares presente nos momentos mais relevantes da 

empresa e acompanhares o CEO nas palestras, formações, workshops e mentoria a 

empreendedores e startups de todo o país, com o objetivo de capturares esses 

momentos em vídeo/som/imagem, editares e criares os mais diversos tipos de conteúdos 

multimédia e publicá-los nas diferentes redes sociais.  

É um trabalho que requer elevada autonomia e criatividade, mas também 

disponibilidade (para estares presente nos momentos mencionados e registares os 

mesmos em suporte digital), mas que não será demasiado intenso e que te permitirá 

teres o teu tempo-livre à semelhança de um trabalho mais “regular”. 

A vertente de edição dos conteúdos e respetiva publicação nas redes sociais, poderá 

ser feita a partir do escritório da empresa em Coimbra em regime de horário 

flexível, com possibilidade de trabalho em modo remoto em alguns dos dias. Apetece-

te trabalhar a partir de casa ou de uma esplanada num ou noutro dia? Não há 

problema. 

O que procuramos: Alguém… 

• Apaixonado por vídeo, som e imagem (criação e edição) com sensibilidade 

estética. 

• Habituado a lidar com várias redes sociais e curioso em acompanhar as 

últimas tendências das plataformas digitais. 

• Naturalmente criativo, capaz de imaginar e produzir conteúdos atraentes, 

mas que não fique demasiado “apaixonado” pelos mesmos. 

• Com gosto pelo mundo do empreendedorismo e startups. 

• Com disponibilidade para trabalhar a qualquer dia da semana e a qualquer 

hora em qualquer local do país (tendo como base a cidade de Coimbra). 

Oferecemos: 

• Contrato de trabalho a full-time ou part-time com período experimental e 

duração que poderá variar entre os 6 meses e um contrato sem termo. 

(Possibilidade de outras formas de relação laboral a acordar entre as 

partes – exemplo: estágio profissional). 

• Ordenado fixo. 

• Possibilidade de trabalho em modelo de flexibilidade horária e/ou 

remotamente. 

• Pagamento de todas as despesas necessárias à realização do trabalho sempre 

que existir necessidade de viajar para fora de Coimbra (viagens, refeições 

e estadias quando necessário). 

• Ambiente de trabalho próximo e informal (mas desafiante e exigente!) numa 

empresa com “cultura startup” e em crescimento. 

• Formação. 

• Possibilidade de crescimento dentro da empresa. 

• Acesso a centenas de empreendedores que estão a lançar as suas ideias de 

negócio, a várias startups nos diversos níveis de evolução, a vários 

eventos na área do empreendedorismo, tecnologia e inovação a investidores e 

mentores de reconhecido mérito. 

Se isto é algo que te parece interessante, para o qual te consideras qualificado 

e se tens disponibilidade para começar já em Março/Abril de 2020, envia-nos um e-

mail o quanto antes para work@cron.studio com a tua carta de motivação, CV, 

portfólio multimédia e qualquer outra informação ou documento que consideres 

relevante. 
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