
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:  

 
Trimmings Buyer (M/F) 

                         

Reportando ao Jeans Production Manager em colaboração estreita com as diversas áreas internas da empresa (Produto, I&D, 
Qualidade, Vendas, etc) terá como principais Responsabilidades: 
 

• Coordenar e acompanhar as atividades de desenvolvimento e conceção de acessórios junto de fornecedores nacionais e 

internacionais (China, India, etc.), em colaboração com o Design e Compradores de Calças, de forma a garantir o serviço e 

disponibilidade de matérias primas e acessórios para as produções dentro dos padrões de qualidade/preço e prazo de entrega 

definidos pela marca; 

• Pesquisar e selecionar em parceria com a equipa de I&D os fornecedores e as matérias primas/acessórios para os produtos 

Salsa, realizando visitas a feiras nacionais e internacionais e a fornecedores, bem como analisar a evolução dos mercados. 
 

Perfil: 

• Formação Superior em Engenharia Têxtil, Gestão, Economia, ou similar; 

• Experiência profissional em funções similares, Jeanswear preferencialmente; 

• Bons conhecimentos técnicos do setor têxtil, matérias primas e acessórios (botões, rebites, fechos, etc); 

• Forte capacidade de comunicação e facilidade de relacionamento interpessoal, persuasão e gosto pelo trabalho em equipa;  

• Forte sentido comercial, orientação para o cliente e para os resultados;  

• Excelente capacidade de negociação;   

• Excelente capacidade de planeamento, organização, dinamismo, e iniciativa; 

•  Autonomia, capacidade de adaptação e flexibilidade;  

• Sensibilidade e gosto pela área da moda; 

• Bons conhecimentos de Inglês, falado e escrito, sendo valorizado o conhecimento de outro idioma (preferencial);   

• Bons conhecimentos das ferramentas do MS Office; 

• Disponibilidade para deslocações a nível nacional e internacional. 

 
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 clicando em 
https://app.jobvite.com/j?cj=ojsY6fwz&s=Universidades  
 
 

https://app.jobvite.com/j?cj=ojsY6fwz&s=Universidades

