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:

Estágio Profissional – Engenharia Industrial (M/F)
Refª EPE17

Integrando a área de Supply Chain e reportando ao Industry Service Manager, em colaboração estreita com as diversas
áreas internas na indústria (Lavandaria, Tinturaria, Administrativa, I&D, Comercial, Qualidade, etc) terá como principais
Responsabilidades:


Colaborar junto do cliente interno no levantamento e identificação de todos os processos produtivos na
indústria, passíveis de serem aplicados nos sistemas de informação, de forma a melhorar a qualidade e rapidez
no tratamento da informação e traduzir e melhorar os processos produtivos. Elaborar a documentação do
levantamento dos processos internos e validar os processos a serem implementados.

Perfil:









Formação Superior em Gestão de Produção, Engenharia Industrial, Engenharia e Gestão Industrial (Preferencial);
Experiência profissional em melhoria continua (Kaizen) ou projeto similar (preferencial);
Espírito crítico;
Fortes competências de comunicação e de relacionamento interpessoal;
Excelente capacidade de organização, dinamismo e pro-atividade;
Capacidade de integrar equipas e trabalhar de forma independente, eficaz e eficientemente;
Elevado profissionalismo e capacidade de ultrapassar obstáculos;
Bons conhecimentos das ferramentas MS Office e de softwares de apoio à produção.

Oferece-se:





Estágio profissional IEFP com a duração de 9 meses na área da indústria para profissional qualificado abrangido
pela medida Estágios Emprego no âmbito da Portaria nº 2014-B/2013, de 18 de junho, na sua redação atual;
Integração numa equipa jovem, dinâmica, com condições de desenvolvimento profissional e evolução de acordo
com o desempenho;
Forte possibilidade de continuidade.
Garantimos total confidencialidade no tratamento de todas as candidaturas rececionadas.

Se considera preencher os requisitos envie-nos o seu Curriculum Vitae atualizado, carta de motivação indicando a Refª
EPE17 para: joinus@salsa.pt

