
 

          

 

Trafic Manager & Assistente de T.I. 
Americas 

 

MARKETING DIGITAL 

Descrição da função: 
O Traffic Manager (Assistente de Tecnologia da Informação) terá responsabilidade sobre as implementações dentro 
da nossa plataforma de afiliação, acompanhando afiliados e clientes, e recomendando as soluções tecnológicas 
mais relevantes. Assim como a implementação dos materiais de marketing na nossa plataforma e a assistência para 
nossos veículos integrá-los. Demais, auxiliará o time com as máquinas existentes e nossos servidores. Enfim, o 
Traffic Manager terá também a responsabilidade do suporte de T.I. com o apoio de nossa sede na França. 
 
Localizado em São Paulo, você terá as responsabilidades dos mercados da zona das Américas, com um foco 
particular nos mercados brasileiro, mexicano e canadense. Ademais, você fará parte de um time dinâmico e 
responderá diretamente ao Diretor Geral do Brasil. 
 
Competência técnicas, curiosidades e pro-atividade serão diferenciais. 
 
Responsabilidades: 

- Implementação dos recursos de tracking para os anunciantes; 
- Testar a relevância das implementações e melhorara-las; 
- Auxiliar no setup do tracking dos veículos de propaganda; 
- Informar e acompanhar os anunciantes e veículos sobre as técnicas de tracking 
- Implementar elementos de propaganda na nossa ferramenta, como product feed, banner HTML 5, Email 

marketing, entre outros; 
- Monitorar as estatísticas diariamente afim de prevenir anomalias de tracking ou fraude; 
- Se manter atualizado sobre as novidades do mercado; 
- Prestar assistência técnica sobre as maquinas físicas e servidores da empresa; 

 
Pré-Requisitos:  
  -  Cursando Tecnologia da Informação, Propaganda, Publicidade, Comunicação ou Marketing;  
  -  Período: a partir do 6º semestre;   
  -  Conhecimento ou interesse em Marketing Digital;   
  -  Inglês fluente; Espanhol intermediário; 

-  Disponibilidade imediata; 
-  Regime de contratação: Estágio; 
-  Benefícios: Vale Transporte,  Alimentação e Bolsa Auxílio; 
-  Local: Avenida Paulista, 1274, São Paulo.   

 
About Kwanko 
O Grupo Kwanko está presente atualmente em 21 países. Com mais de 10 anos de experiência na gestão de 
campanhas publicitárias, o grupo Kwanko é reconhecido como um dos líderes na gestão de campanhas de 
marketing de performance. O grupo oferece uma sólida expertise no setor de monetização de tráfego para Desktop 
e Mobile, com uma grande rede de mais de 170.000 publishers em todo o mundo, que veiculam mais de 1.700 
campanhas. 
O Brasil é um mercado chave para o grupo desde 2010 e desenvolveu uma forte expertise em geração de leads. 
Grandes marcas e agências como Sky, Netshoes, Centauro, BWM, Walmart, Nestlé, Jussi e Ogilvy confiam em nós. 

Interessados encaminhar CV: vagas.br@kwanko.com  


