
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 210M€ 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: 

Titulo: IT Development Specialist – Oportunidade de fazer a diferença no dia a dia 

do utilizador final! 

Introdução  

• Vais desenvolver software em Outsystems, .Net e C#, para toda a empresa, 

nomeadamente, design de produto, compras, modelismo, qualidade, lavandaria, 

logística, etc.  

• Trabalhar com Outsystems é muito ágil, facilita o trabalho, faz-se mais, e mais 

rapidamente e facilmente. Significa desenvolver software de forma a agilizar os 

processos e a que o utilizador tenha uma ferramenta fácil e intuitiva e que seja 

uma ajuda e não um obstáculo.  

 

Benefícios 

Ambiente Informal: independentemente da hierarquia, vais poder contactar 

diretamente com os interlocutores. O local de trabalho e as chefias potenciam e 

facilitam a comunicação entre as pessoas.  

Companheirismo: encontrarás uma equipa jovem e com um grande espírito de 

entreajuda. Todas as pessoas se dão bem, costumamos almoçar e lanchar juntos. Há 

um cuidado especial entre as pessoas, como se de uma família se tratasse, onde 

ninguém fica para trás quando acontece algo inesperado.  

Liderança: vais poder trabalhar com facilidade em conjunto com as chefias e assim 

poder acompanhar de perto o crescimento do negócio.  

Formação: sempre que queiras aprender algo no âmbito da função como por exemplo 

em Outsystems a chefia dá uma resposta positiva.  

Flexibilidade: a empresa proporciona-te benefícios, tais como a flexibilidade e remote 

work. Terás a possibilidade de realizar trabalho remoto, e de fazer compensação de 

horas para poderes cumprir com os compromissos pessoais.  

 

Requisitos:  

Para triunfar vais ter de preencher as competências infra:  

• Formação Superior na área de Tecnologias de Informação; 

• Fortes conhecimentos da ferramenta de desenvolvimento Outsystems 

(preferencialmente); 

• Experiência profissional em função similar; 



• Bons conhecimentos de MS Visual Studio; 

• Bons conhecimentos de XML, Webservices, SQL Server e Reporting Services; 

• Bons conhecimentos em Programação .NET; 

• Experiência em desenvolvimento de aplicações web e desenho de processos; 

• Domínio do Inglês, falado e escrito;  

• Excelente capacidade de comunicação, organização, dinamismo, criatividade, 

capacidade de resolução de problemas, proatividade, orientação para 

resultados e trabalho em equipa.   

 

Podes ter receio em não saber o suficiente sobre Outsystems. Mas basta ter noções 

de programação, em qualquer linguagem, conhecimento de lógica, e é fácil para 

alguém que tenha tido experiência em programação abraçar este desafio. A linguagem 

é extremamente simples, é bastante intuitiva e fácil de perceber.     

Responsabilidades e Oportunidades 

Vais integrar a área de Sistemas de Informação e reportar diretamente ao Applications 

Manager, sempre em estreita colaboração com as áreas internas da empresa (Sales & 

Expansion, Marca, Produto, Logística, Indústria, Sourcing, P&T, etc), e terás como 

principais responsabilidades:  

 

• Identificar, desenvolver e implementar soluções informáticas de acordo com os 

requisitos definidos, de forma a acompanhar e suportar os processos da 

empresa; 

• Garantir a formação e elaboração dos manuais técnicos e os manuais de 

utilizador, relativos às soluções informáticas desenvolvidas e assegurar a 

manutenção corretiva e evolutiva das aplicações desenvolvidas internamente. 

 

Se gostas de desenvolvimento de software, de resolver problemas, de agilizar 

tarefas para os utilizadores, e procuras uma oportunidade de especialização em 

outsystems, comunicação e trabalho em equipa, então envia-nos a tua 

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

 

 

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

