
 

A SALSA é uma empresa Portuguesa líder no setor 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: 

  
 

Credit Controller Specialist (Francês) (M/F) 

Refª CFS16 
 
 

Integrando a área Financeira e reportando ao Coordenador de Controlo de Crédito, em colaboração estreita com as 
diversas áreas internas da empresa, terá como principais Responsabilidades: 
 

 Efetuar a análise e o acompanhamento das contas correntes dos clientes, de acordo com as condições 
contratuais respetivas e desenvolver os procedimentos de controlo de crédito efetivos e preventivos; 

 Realizar contactos telefónicos frequentes a clientes com o objetivo de recuperar crédito em mora, negociar 
propostas de pagamento, prestar esclarecimento de dúvidas, etc. 

 Garantir uma eficiente gestão de cobranças nos mercados sob a sua responsabilidade. 
 
 Perfil: 
 

 Formação Superior na área de Contabilidade, Gestão, Economia, Finanças, ou similar; 

 Experiência em cobranças e controlo de crédito; 

 Bons conhecimentos do processo de garantias;  

 Fluência em Francês, sendo valorizado o conhecimento de Inglês;   

 Grande capacidade analítica e de interpretação de resultados; 

 Excelente capacidade de negociação, boas competências de comunicação, influência e persuasão;  

 Facilidade de relacionamento interpessoal, dinamismo, pro-atividade, trabalho em equipa e forte orientação 
para resultados; 

 Capacidade de resistência ao stress e à pressão; 

 Bons conhecimentos das ferramentas do MS Office, com domínio do Excel; 

 Conhecimentos SAP, Módulo de Cobranças será valorizado;   

 Elevado sentido de responsabilidade e autonomia; 

 Sensibilidade e gosto por moda. 
 
Oferece-se: 
  

 Integração numa equipa jovem e 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 CFS16 para: joinus@salsa.pt   
 


