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 190M€ 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:

Stock Controller (M/F)
Refª SCT15

Integrando a Direção Financial & Corporate Services e reportando ao Accounting & Tax Coordinator, em colaboração estreita com as
diversas áreas internas da empresa (Logística, Indústria, Gestão de Produto, Vendas, Lojas, etc) terá como principais
Responsabilidades:






Implementar e acompanhar os processos de controlo de stocks no âmbito de valorização e revalorização das matériasprimas, produto acabado, produção em curso, consumos e variação da produção;
Assegurar os procedimentos analíticos de custeio dos stocks;
Assegurar a integração das operações contabilísticas de stocks de acordo com as regras de SNC;
Acompanhar a execução dos procedimentos necessários ao encerramento do mês de acordo com as normas da empresa,
por forma a assegurar informação contabilística fidedigna e atempada;
Acompanhar a correta manutenção da Contabilidade Analítica.

Perfil:










Formação Superior em Gestão, Economia ou Contabilidade (preferencialmente);
Experiência profissional em funções similares;
Sólidos conhecimentos de SAP;
Experiência em Auditoria preferencialmente numa Big Four;
Elevada capacidade analítica e de interpretação de resultados;
Facilidade de relacionamento interpessoal, gosto pelo trabalho em equipa e espírito de iniciativa;
Domínio das ferramentas do MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
Domínio da Língua Inglesa;
Gosto pelas tecnologias de Informação.

Oferece-se:




Integração numa equipa jovem, dinâmica, com condições de desenvolvimento profissional e evolução de acordo com o
desempenho;
Participação em projetos 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 atualizado e carta de motivação, indicando a referência para:
joinus@salsa.pt

