
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: 

  

Designer Gráfico de Moda (M/F) 
Refª DGM15  

 
 

Integrando a área de Research & Development, e reportando ao Head of Design Woman, em colaboração estreita com as 
diversas áreas internas da empresa (I&D, Gestão de Produto, Compras, Marketing, Vendas, Lojas, etc) terá como 
principais Responsabilidades:  
 

 Colaborar no desenvolvimento gráfico de estampados da coleção de mulher (malhas circulares, camisas, calças e 
vestidos), criar fichas técnicas, acompanhar o desenvolvimento de amostras de estampados e pesquisar 
tendências gráficas de moda, garantindo a adequação do produto às necessidades do cliente, em colaboração 
com as restantes equipas nas diferentes fases da conceção do produto Salsa. 

 
Perfil: 

 Formação Superior em Design Gráfico, Design de Moda, Estilismo, ou similar;  

 Experiência profissional na área, nomeadamente no segmento senhora e em contexto industrial;  

 Bons conhecimentos técnicos de materiais (tecidos, malhas circulares, estampados); 

 Forte capacidade criativa, sensibilidade e gosto pela moda, orientação para o cliente e resultados;  

 Fortes competências de comunicação e de relacionamento interpessoal; 

 Excelente capacidade de organização, dinamismo e pro-actividade;  

 Bons conhecimentos de Inglês, falado e escrito;   

 Capacidade de integrar equipas e trabalhar de forma independente, eficaz e eficientemente;  

 Elevado profissionalismo e capacidade de ultrapassar obstáculos; 

 Bons conhecimentos das ferramentas Adobe Illustrator, Photoshop, e MS Office; 

 Total 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.  
 

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