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:

Digital & Social Media Marketing Specialist (M/F)
Refª DIM16
Integrando a Direção de Brand & Marketing e reportando ao Digital & Customer Marketing Manager, em
colaboração estreita com as diversas áreas internas da empresa (I&D, Gestão de Produto, Compras, Vendas, Lojas,
etc) terá como principais Responsabilidades:





Participação na criação, desenvolvimento, coordenação e implementação do plano de marketing digital em
todos os mercados onde a Salsa está presente.
Desenvolvimento e operacionalização de campanhas digitais de lançamento de novos produtos e
promoções
Criação de conteúdos (textos, imagens e vídeos) para meios digitais.
Gestão ativa do portfólio de Redes Sociais em que a Salsa está presente e prospeção de novas plataformas.

Perfil:











Formação Superior em Marketing, Marketing Digital, Gestão, Economia, Comunicação ou similar;
Experiência profissional em funções similares;
Experiência em gestão de redes sociais (orgânico e patrocinado);
Sensibilidade e gosto pela área da moda;
Fortes competências comunicacionais, bom relacionamento interpessoal e gosto pelo trabalho em equipa;
Excelente capacidade criativa, de organização, dinamismo, e iniciativa;
Forte sentido comercial, orientação para o cliente e para os resultados;
Fluência em Inglês, falado e escrito, sendo valorizado o conhecimento de Espanhol e Francês (Preferencial);
Bons conhecimentos das ferramentas do MS Office e Google Analytics;
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 e carta de motivação, indicando a
referência para: joinus@salsa.pt

