A SALSA é uma empresa Portuguesa líder no sector de Retail & Fashion Industry com uma Marca
Internacional de Jeanswear e acessórios para Homem e Senhora com vendas efetivas ao consumidor
superiores a 185M€ em mais de 35 países. Para assegurar a estratégia de crescimento e
internacionalização, pretendemos selecionar para a sede da empresa em Vila Nova de Famalicão:

Communication Stylist (M/F)
Refª CST15

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








Desenvolver a imagem visual da Salsa, garantindo a qualidade das fotografias e a produtividade do estúdio;
Planear e operacionalizar diariamente o styling das sessões fotográficas, look book de produto, bem como vídeos para a loja
online da marca;
Garantir a análise crítica de cada sessão fotográfica, incluindo o planeamento e controlo do orçamento de cada ação;
Acompanhar a seleção de modelos e a realização de briefings, make-up e hair;
Operacionalizar as fotos de produto em Still Life Plano;
Realizar o benchmark do setor ao nível de Fashion Styling, com enfoque no e-commerce;
Participar em eventos da marca, tais como desfiles e eventos com os Media, operacionalizando o styling de produto, a
seleção dos Modelos e o briefing de hair e make-up.

Perfil:










Formação superior em Design de Moda, Styling, Produção de Moda, ou similar;
Experiência profissional na área, nomeadamente em coordenação e produção de moda e sessões fotográficas;
Forte capacidade criativa, sensibilidade e paixão pela moda;

Elevada capacidade de decisão, organização, planeamento, dinamismo e pro-atividade;
Excelente capacidade de comunicação, relacionamento interpessoal e gosto pelo trabalho em equipa;
Resiliente e com capacidade de ultrapassar obstáculos;
Bons conhecimentos de fotografia de moda e fotografia Still Life de produtos;
Bons conhecimentos das ferramentas do MS Office, nomeadamente Excel;
Bons conhecimentos de Inglês, falado e escrito.

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.

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

