
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 197M€ 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: 

  

Purchase & Services Specialist (M/F) 
Refª PUR17   

Integrando a Direção Financial & Corporate Services e reportando ao Purchase & Services Manager, em colaboração 

estreita com as diversas áreas internas da empresa (Marketing, Vendas, Lojas, Indústria, etc) terá como principais 

Responsabilidades: 

 

 Colaborar na compra de materiais, bens e serviços, nas melhores condições de preço, qualidade e prazo de 
entrega, de forma a garantir a satisfação das necessidades apresentadas pelas diferentes áreas; 

 Acompanhar e avaliar processos de compra internos, através da análise da informação proveniente de diversas 
áreas envolvidas, desde a requisição de compra até ao pagamento ao fornecedor;  

 Verificar os processos de autorização internos e garantir a colocação de encomendas no fornecedor;  

 Assegurar a gestão e controlo de stocks (MRP), no sentido de garantir a otimização dos níveis de 
aprovisionamento e a satisfação das necessidades dos clientes internos; 

 Introduzir no sistema informático SAP, os dados caraterizadores das condições de fornecimento negociadas 
(abertura de artigos, preço, ponto de encomenda, etc); 

 Assegurar a execução de Capex e controlar/garantir o cumprimento dos valores aprovados; 

 Assessorar e acompanhar o processo de aquisição de viagens para colaboradores do grupo (viagens de avião, 
comboio, rent a car, transferes, estadias, etc.); 

 Participar na gestão e no acompanhamento de diversos serviços internos de vending, gestão de frota, etc; 

 Desenvolver iniciativas de criação de valor e redução de custos associados aos processos de compra. 
 
Perfil: 

 Formação Superior em Gestão, Economia, Engenharia ou similar (preferencial); 

 Experiência profissional em funções semelhantes;   

 Boa capacidade analítica, visão periférica, planeamento, tomada de decisão e gestão de prioridades;   

 Excelente capacidade de negociação, relacionamento interpessoal, influência e persuasão; 

 Forte sentido de responsabilidade, dinamismo e autonomia;  

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

 Empatia, resiliência, resistência ao stress e à pressão;   

 Bons conhecimentos de MS Office, em particular o Excel; 

 Conhecimentos do SAP, módulo de Gestão de Stocks (MRP) e sistema de compras; 

 Bons conhecimentos de Inglês, falado e escrito, sendo valorizado o conhecimento de outro idioma, 
nomeadamente Espanhol. 

 
Oferece-se:  
 

 Contrato a termo incerto com previsão de 7 meses para substituição de baixa médica; 

 Condições competitivas face ao mercado.  

 
Se considera preencher os requisitos envie-nos o seu Curriculum Vitae atualizado e e-mail de motivação, indicando a 
referência PUR17 para: joinus@salsa.pt  

mailto:joinus@salsa.pt

