
 

 

 

 
 

Está preparado para desvendar o futuro connosco?  
 
A UNICRE pretende reforçar a sua direção de Marketing com uma posição de Unlocker Trainee, na 

área de Portfolio Management. 

  

O que é esperado do Unlocker que procuramos? 

 
• Gestão e análise das campanhas comerciais de cross-sell e up-sell, realizadas sobre a 

carteira atual de clientes 

• Acompanhamento da evolução dos clientes, na sua tipificação e importância comercial  

• Adaptabilidade dos modelos de propensão à ativação, revolving e contratação, nos vários 

pontos de contacto com os clientes 

• Gestão das várias iniciativas de ativação do cliente 

• Coordenação das ações comerciais com as áreas de Comunicação, Serviço a Clientes, 

Produtos & Fidelização e Canais 

• Acompanhamento e análise das ações de retenção proactiva e reativa 

• Acompanhamento dos principais indicadores de negócio 

• Procura constante da maximização do valor do cliente, tendo em conta o customer journey 

  

Qual o DNA do Unlocker que procuramos? 
 

• Formação superior em Gestão da Informação, Matemática, Economia, Gestão ou equivalente 

• Capacidade analítica e trabalho em equipa 

• Foco e capacidade de execução 

• Bom domínio do idioma inglês (falado e escrito) 

• Experiência e conhecimentos SQL e/ou SAS (preferencial) 

• Experiência e conhecimentos das ferramentas Office, nomeadamente Excel e Powerpoint 

• Visão e focus customer centric, assente em interesses comerciais e orientação para 

resultados 

• Interesses de carreira relacionada com Marketing Intelligence (incluindo data analysis) e 

metodologias test, learn, improve and growth 

 

O que temos para oferecer ao Unlocker? 
 
- Oportunidade de trabalhar num ambiente desafiante com elevado potencial de crescimento e 

desenvolvimento profissional 

- Modalidades de trabalho flexível – ex: Homeoffice 

      - Bolsa de estágio de 12 meses competitiva      

- A possibilidade de pertencer a uma equipa experiente de Unlockers, contribuindo para a 

construção de experiências de pagamento únicas! 

 

As candidaturas deverão ser enviadas, por e-mail, para recrutamento@unicre.pt, até dia 07 de 

dezembro. 

 

Junte-se à Unicre neste futuro! 
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