Hertha Schwartz
Brasileira, solteira, 35 anos
Rua Prefeito Abdon Arroxelas, 640, Edf. Costa Rica, ap 303 – Ponta Verde – Maceió/AL
Celular/WhatsApp: (82) 99669.4047
herthaschwartz@hotmail.com
Instagram: @herthaschwartz
http://www.hertha.com.br
____________________________________________________________________

FORMAÇÃO ACADÊMICA
•
•
•
•

MBA em Marketing. Estácio de Sá, conclusão em 2015.
Pós-Graduada em Comunicação Empresarial. CESMAC, conclusão em 2009.
Graduada em Comunicação Social (Jornalismo). CESMAC, conclusão em 2007.
MBA em Mídias Sociais. Estácio de Sá, em andamento. Previsão de conclusão em 2019.

OUTRAS FORMAÇÕES
•
•
•

Analista de Mapeamento de Perfil Comportamental – Profiler Coach DISC.
SOLIDES. Maio 2018.
Empreendedora Líder Coach. BRASCOACHING. Maio 2017.
Disney College Program. WALT DISNEY WORLD. 2007.

____________________________________________________________

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
•

PUBLIPIX COMUNICAÇÃO - Maceió, AL / 2015 à 2018.
Cargo: Planejamento de Marketing e Comunicação.
Principais atividades: Análise e estudo de mercado focados para a prospecção de novos
clientes para a agência, direcionamento estratégico para a criação de campanhas publicitárias
juntamente com a Direção de Criação, concepção de campanhas para os clientes vigentes,
apresentação de dados e elaboração de projetos tanto para a agência quanto para clientes.

•

3A COMUNICAÇÕES - Maceió, AL / passagens em 2012 à 2015 e 2008 à 2010.
Cargo: Diretora de Mídia
Principais atividades: elaboração de planos de mídia (compra e negociação de espaços
publicitários nos mais diversos meios), elaboração de estratégias para divulgação de
campanhas, criação de textos para divulgação em merchandising televisivo em programas como
Encontro com Fátima Bernardes e outros locais (João Pessoa e Mato Grosso).

•

Cargo: Mídias Sociais e Assistente de Arte
Principais atividades: criação de layouts de arte para campanhas de endomarketing,
elaboração de estratégias para gerar engajamento nas mídias sociais da agência, definição de
estratégias online para clientes e criação de arte.

•

SENAI – Maceió, AL / passagens em 2011 e 2008.
Cargo: Professora de Inglês Técnico
Principais atividades: Lecionar para alunos dos cursos de Logística e Eletromecânica (2011) e
Eletricista de Manutenção e Informática (2008).

•

Colégio INEI – Maceió / 2005
Cargo: Professora de Língua Inglesa
Principais atividades: Lecionar para alunos do terceiro ano do Ensino Médio.

_____________________________________________________________________

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NO EXTERIOR
•

THE MERRION HOTEL – Dublin (Irlanda) / 2010
Cargo: Housekeeper (camareira).
Principais atividades: zeladoria dos ambientes do Hotel 5 estrelas - top 3 da capital da
Irlanda (Dublin) - e interação com os hóspedes, conferindo informações sobre a cidade e
algumas das atrações principais, como o Temple Bar, o Passeio Oscar Wilde Guided Walking
Tour, a renomada Trinnity College, o Phoenix Park e a Guiness Storehouse.

•

SUCCESS COLLEGE – Dublin (Irlanda) / 2010
Cargo: Recepcionista e assistente de marketing.
Principais atividades: recepcionar os estudantes na escola, fornecer informações sobre
documentações burocráticas, efetuar ligações para órgãos irlandeses (como hospitais,
alfândega e GARDA – Polícia Local), agendar e participar das reuniões de pauta para definição
de estratégias para captação de novos alunos, criação de layouts para panfletos e cards para
mídias sociais, bem como realização de eventos na escola.

•

Walt Disney World – Orlando (Estados Unidos) / 2006-2007
Cargo: Custodial (encarregada da limpeza e manutenção dos Parques do Complexo Disney),
além de dar todo suporte aos guests (visitantes do Complexo Walt Disney).
Passagem pela Disney University, onde aprendi sobre a filosofia de negócios e gestão do
mundo mágico de Walt Disney, sendo treinada na metodologia “Encantando Clientes”,
através das Disney 7 Guidelines.
_____________________________________________________________________

CURSOS COMPLEMENTARES
•

Inglês – Fluente (Certificado CELS conferido pela Universidade de Cambridge e pela ACELS The Advisory Council for English Language Schools / Irlanda).

•

Outros idomas: Curso básico de Língua Italiana (Florença, Itália) e curso básico de Língua
Espanhola (Maceió/AL).

•

Informática: Microsoft Office (com experiência em criação de planilhas no Excel), Adobe
Photoshop e Corel Draw, softwares para criação de Websites e Landing Pages, configuração de
servidores de hospedagem de páginas na web, conhecimento básico em criação de vídeos para
instagram.

_______________________________________________________________

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
•

Ampla experiência como freelancer, atuando nas áreas de Planejamento de Marketing, Criação
de Identidade Visual e Realização de Eventos.

•

Life & Professional Coach (Coach de Vida e Carreira).

•

Mentora e responsável pela identidade visual da Imersão Empreendedor Líder Coach –
Master Coach Uliana Ferreira.

•

Simpatia às causas sociais, tendo voluntariado no extinto NEAFA e no Lar das Meninas
(enquanto agência, criando – juntamente com o setor de Criação - as campanhas de marketing
das ONG´s).

•

Atualmente atendo enquanto Coach e Especialista em Comunicação no Le Monde Empresarial
e no Rather Coworking – ambos na Jatiúca.

•

Possuo veículo próprio.

