A SALSA é uma empresa Portuguesa que actua no sector de Retail & Fashion Industry com uma Marca
Internacional de Jeanswear e acessórios para Homem e Senhora. Para assegurar a estratégia de
crescimento e internacionalização, pretendemos selecionar para a sede da empresa em Vila Nova de
Famalicão:

Arquiteto (M/F)
Refª ARQ15

Integrando a área de Brand & Marketing e reportando ao Image Coordinator, em colaboração estreita com as diversas áreas
internas da empresa (Marketing, Vendas, Lojas, I&D, etc) terá como principais Responsabilidades:





Integrar a equipa atual de arquitetura e participar no desenvolvimento e/ou acompanhamento de novos projetos de lojas,
shop-in-shop, multimarca, showrooms, feiras entre outros da Marca;
Elaborar propostas de layout, design e decoração e acompanhar os projetos no sentido de garantir o desenvolvimento de
uma imagem geral do ponto de venda agradável e apelativa ao cliente, de acordo com a identidade e valores da marca;
Criar e propor novas soluções de mobiliário para as lojas e outros pontos de venda (shop-in-shop e multimarca) de forma a
acompanhar o desenvolvimento de produtos e a estratégia de venda;
Garantir a coordenação dos projectos designados até a sua implementação incluindo dossier técnico final.

Perfil:












Formação Superior em Arquitetura, Design de Interiores, ou similar;
Experiência profissional em arquitetura de interiores e decoração, ao nível do retalho, mínima de 2 anos;
Excelente capacidade criativa, inovação, e iniciativa;
Excelente capacidade analítica, de planeamento, e organização;
Forte sentido de responsabilidade, dinamismo e autonomia;
Facilidade de relacionamento interpessoal, persuasão e gosto pelo trabalho em equipa;
Forte sentido comercial, gosto por moda, e orientação para o cliente e para os resultados;
Empatia, resiliência, rigor, e autoconfiança;
Bons conhecimentos de Inglês e Espanhol, falado e escrito;
Bons conhecimentos de AutoCad; Photoshop; Illustrator; 3D Studio Max + v-ray
Disponibilidade para deslocações a nível nacional e internacional.

Oferece-se:




Integração numa equipa jovem, dinâmica, com condições de desenvolvimento profissional e evolução de acordo com o
desempenho;
Participação em projectos nacionais e internacionais;
Condições competitivas face ao mercado.

Se considera preencher os requisitos envie-nos o seu Curriculum Vitae actualizado e carta de motivação, indicando a referência
para: joinus@salsa.pt
Garantimos total confidencialidade no tratamento de todas as candidaturas recepcionadas.

