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:

IT Retail Systems Coordinator (M/F)
Refª RSC17

Integrando a área de Sistemas de Informação e reportando ao Applications Manager, em colaboração estreita com as
diversas áreas internas da empresa, terá como principais Responsabilidades:





Garantir o correto funcionamento das soluções de retalho implementadas e interfaces existentes com parceiros
de negócio;
Identificar oportunidades de melhoria, desenhar, implementar e monitorizar novos processos e soluções
tecnológicas;
Coordenar a gestão de projetos e respetiva equipa assegurando o cumprimento dos prazos, âmbito e custo;
Realizar auditorias à informação dos pontos de venda de forma a garantir a sua consistência e fiabilidade.

Perfil:











Formação Superior na área de Tecnologias de Informação;
Experiência profissional mínima de 3 anos em função similar;
Bons conhecimentos de Software POS;
Bons conhecimentos de Base de Dados, preferencialmente SQL Server;
Experiência em gestão de projetos, coordenação de equipas e desenho de processos;
Boas capacidades de comunicação e relacionamento interpessoal;
Excelente capacidade de organização, dinamismo, pro-atividade, orientação para resultados e trabalho em
equipa;
Orientação para o cliente e gosto pelo trabalho em equipa;
Bons conhecimentos da língua Inglesa, sendo valorizado o conhecimento de outro idioma (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 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 RSC17 para: joinus@salsa.pt

