
NATHALIA 
FREINDORFNER
Jornal ista ,  redatora e

freelancer

CONTATO
Email: nathaliagfrein@gmail.com

Linkedin: 
Celular: (11)98352-3139

linkedin/nathalia-freindorfner

EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS

Criação de estratégias de conteúdos para o blog da Vitta, Blog
PlanodeSaúde.net e Blog Bannet;
Criação de estratégias de marketing de conteúdo para SEO (como:
linkbuilding, guestposts, etc.)
Planejamento e criação de conteúdo para postagens em redes
sociais (Facebook, LinkedIn e Instagram);
Revisão de textos para o blog, emails e redes sociais;
Planejamento e criação de conteúdo para e-mail marketing e
newsletter;
Produção, apresentação e edição de Podcasts;
Comunicação externa e interna;
Eventos.

Portfólio: nathaliafreindorfner.journoportfolio.com

FORMAÇÃO ACADÊMICA
Faculdade Cásper Líbero
Graduação em Comunicação Social  - Jornalismo | 2016 -
2019

Colaboradora da Revista Esquinas
Produtora e colaboradora do programa Edição Extra
Colaboradora Portal HerCampus

CURSOS EXTRACURRICULARES
Jornalismo de moda - Faculdade Cásper Líbero - (07/2016)
Curso Edelman Significa - Branding and Brand Identity - (02/2018
- 03/2018)
Excel (Fundamentos e Intermediário) - Faculdade Impacta -
(08/2017 - 10/2017)
Escrita Criativa e Afetuosa com Ana Holanda (02/2021 - 03/2021)
Fundamentos do Design (jun/2022) - Udemy

Assistente de marketing
Vitta | 01/2020 - 07/2021

SOBRE MIM
Graduada em jornalismo pela
Faculdade Cásper Líbero com

grande interesse em produção de
conteúdo, moda e fotografia.

Planejamento e criação de estratégias de conteúdo e SEO para o
blog da Koin;
Planejamento e criação de conteúdo para mídias sociais;
Revisão de textos para blog, email marketing e redes sociais;
Planejamento e criação de conteúdo para newsletter mensal;
Planejamento e criação de conteúdos em vídeo;
Criação de roteiros e pautas para vídeos
Comunicação externa e interna.

Analista de marketing e branding
Koin | 07/2021 - presente



Estagiária de marketing e conteúdo
Dr Entrega | 11/2018 - 01/2020

Criação de estratégias de conteúdos para o site Bem Estar Dr.
Entrega;
Criação estratégias de marketing de conteúdo para SEO (como:
linkbuilding,guestposts, etc.)
Criação de estratégias de conteúdo e engajamento para as mídias
sociais;
Criação de conteúdo para postagens em redes sociais
(Facebook,Instagram e Twitter);
Revisão de textos. para blog e redes sociais.

Redatora Freelancer
Agência Laços | 10/2020 - 04/2021

Criação de conteúdos para blogs (SEO) e ebooks (Português e
inglês):
Inglês:
- Eagle Stones USA
- S&S Pavers                                   
- JS Brick
- 2HRescreening Pool
Enclosures

Português:
- Mentha Painéis Decorativos                                  
- Conecte Flora Agência de Viagens       
- Academia Aquatitude
- Academia Hiperfit
- Brazil Houston Investimentos

VOLUNTARIADO

Voluntária extra e de arte
ONG Aliança com a Vida| 01/2018 - 12/2018

Criação de artes e banners para redes sociais da ONG;
Captação e edição fotográfica;
Organização, limpeza e logística de feiras de adoção;
Montagem e desmontagem de feiras de adoção.

COMPETÊNCIAS
PROFISSIONAIS

 

Produção e revisão de conteúdo
SEO

Mídias sociais
E-mail Marketing

Fotografia
Moda

IDIOMAS
Inglês (Avançado)

Italiano (Intermediário)
Espanhol (Básico)

EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS

Estagiária de marketing e conteúdo
Vitta | 10/2019 - 01/2020

Criação de estratégias de conteúdos para o blog da Vitta, Blog
PlanodeSaúde.net e Blog Bannet;
Criação de estratégias de marketing de conteúdo para SEO
(como: linkbuilding, guestposts, etc.)
Planejamento e criação de conteúdo para postagens em redes
sociais (Facebook, LinkedIn e Instagram);
Revisão de textos para o blog, emails e redes sociais;
Comunicação externa e interna;


