
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:  

 
Transport & Customer Service Specialist (M/F) 

Refª TRCS16  

Integrando a área de Logística e reportando ao Transport & Customer Service Coordinator, em colaboração estreita com as diversas 

áreas internas da empresa (Marketing, Vendas, Lojas, etc) terá como principais Responsabilidades: 

 

 Realizar consultas de fornecedores de serviços de distribuição bem como analisar as propostas de fornecimento recebidas e 
negociar condições; 

 Elaborar relatórios periódicos de sustentabilidade e de benchmarking, assim como realizar análises aos desvios verificados; 

 Realizar estudos de transporte e analisar todos os processos aduaneiros de suporte inerentes ao processo de expansão em 
novos mercados ou em novas vertentes dos atuais;  

 Propor, implementar e controlar políticas de melhoria operacional adequadas às atividades da gestão de transportes, 
exportação, importação e outras atividades logísticas em geral; 

 Colaborar na gestão da distribuição de produtos ao cliente interno, acompanhando e monitorizando o pedido, desde a 
receção até à entrega final, garantindo o cumprimento dos níveis de serviço.  
 

Perfil: 

 Formação Superior em Gestão, Economia, Logística, Engenharia Industrial, ou similar (preferencialmente); 

 Experiência profissional em funções similares;   

 Excelente capacidade analítica, de planeamento, e organização;   

 Forte sentido de responsabilidade, dinamismo e autonomia;  

 Facilidade de relacionamento interpessoal, persuasão e gosto pelo trabalho em equipa;  

 Excelente capacidade de comunicação, assertividade, orientação para o cliente e para os resultados;  

 Empatia, resiliência, rigor, e autoconfiança;   

 Bons conhecimentos de Inglês e Espanhol, falado e escrito, sendo valorizado o conhecimento de Francês;   

 Bons conhecimentos de MS Office, em particular o Excel.  
 

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  
 
 

mailto:joinus@salsa.pt

