
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:  

 
Designer de Comunicação - Canal Digital e Offline (M/F) 

Refª DCDO16  

Integrando a área de Brand & Marketing e reportando ao Graphic Design Coordinator, em colaboração estreita com as diversas 

áreas internas da empresa (Marketing, Vendas, Produto, I&D, CH, Financeiro, etc) terá como principais Responsabilidades: 

 
 Colaborar e contribuir para o desenvolvimento das atividades de produção de materiais gráficos offline e de conteúdos 

digitais online, no sentido de contribuir para o desenvolvimento e implementação da imagem da Marca; 

 Colaborar no desenvolvimento criativo de campanhas e a sua imagem visual nos diferentes meios de comunicação; 

 Contribuir para o desenvolvimento e implementação da imagem da marca Salsa e para a produção dos materiais gráficos e 

digitais no âmbito de atividades inerentes às diferentes áreas da empresa, dentro dos padrões de qualidade e timings 

definidos, garantindo a coerência da imagem;  

 Acompanhar a execução de artes finais e produção dos respetivos materiais de comunicação; 

 Assessorar os departamentos de arquitetura, comunicação, vitrinismo e merchandising no lançamento de novos produtos, 

abertura de lojas, feiras e eventos; 

 Realizar o benchmark do setor ao nível de Comunicação; 

 Coordenar todos os desenvolvimentos criativos de projetos, campanhas, e ações de comunicação da marca.  

 

Perfil: 

 Formação superior em Design de Comunicação, Gráfico, web design, ou similar;  

 Experiência profissional na função e no sector da moda (preferencialmente); 

 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;   

 Experiência de trabalho em ambiente MAC e Windows; 

 Bons conhecimentos das ferramentas do Adobe CS (Indesign, Illustrator, Photoshop, Dreamweaver, Flash 

 Conhecimentos de HTML, CSS, Javascript e Premiere, serão valorizados; 

 Conhecimentos de produção gráfica; 

 Bons conhecimentos de Inglês, falado e escrito, sendo valorizado o conhecimento de Espanhol e/ou Francês.  

 
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  
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