
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 Unidade Industrial da empresa em Vila Nova de Famalicão: 

 

Título:  Organizational Improvement Manager – Tinturaria/Lavandaria/Acabamentos Especiais  

 

Introdução  

 

• Trabalhar na Indústria (Tinturaria, Lavandaria e Acabamentos Especiais) significa ter contato direto com 

o cliente interno/externo, com o objetivo de assegurar que o cliente recebe o pretendido, tendo em conta 

a produtividade e rentabilidade da empresa; 

• Oportunidade de organizar o trabalho da tinturaria, e fazer o desenvolvimento de amostras da Salsa e 

do cliente externo de acordo com as necessidades do departamento de planeamento.  

 

Benefícios 

 

Marca: oportunidade de trabalhar numa unidade industrial que tem processos diferenciadores e com enorme 

potencial de crescimento, o que significa que podes crescer como profissional e da empresa crescer contigo.    

 

Desafio constante: vais poder trabalhar numa indústria que te desafia todos os dias a pensares diferente a 

forma de chegar aos clientes; 

 

Melhoria Contínua: os processos estão sempre a evoluir e estamos continuamente à procura de algo que nos 

distinga.  

 

Ambiente de Trabalho: local onde é valorizado o espírito de entreajuda, a união da equipa, ambiente 

descontraído e de boa disposição. Todos se tratam por tu, não há barreiras, e que podemos lidar com todos os 

colegas e chefias.  

 

Reconhecimento:  o sentimento de pertença que a estrutura cria nos seus colaboradores é incrível. O sentir 

que somos parte dela, que o nosso contributo é importante, e que nos sintamos valorizados através do 

reconhecimento do trabalho faz com que todos os dias possamos ir com mais vontade trabalhar.  

 

Liderança: ao desempenhares as tarefas vais tendo feedback positivo por parte da chefia e dos colegas de 

trabalho. Podes ser proativo ao ponto de levantares novos projetos e construir novas formas de otimizar 

processos.  

 

Requisitos:  

Para triunfar vais ter de preencher as competências infra:  

 

• Formação Superior em Engenharia e Gestão Industrial, Engenharia Têxtil, Engenharia Química, Gestão, 

Economia, ou similar; 

• Experiência profissional em funções similares, em gestão de unidades /operações industriais 

(preferencialmente); 

• Bons conhecimentos técnicos do setor têxtil, Tinturaria, Lavandaria, Laboratório e Acabamentos Especiais; 

• Elevada capacidade gestão, analítica e sentido crítico; 



• Facilidade de relacionamento interpessoal, dinamismo, pro-actividade, iniciativa, trabalho em equipa e 

forte orientação para o cliente; 

• 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. 

 

Responsabilidades e Oportunidades 

 

Vais integrar a área da Indústria (Tinturaria/Lavandaria/Laboratório) e reportando ao Industry Service Manager, 

terás como principais Responsabilidades:  

 

• Coordenar, acompanhar e garantir o cumprimento de todas as atividades relacionadas com a preparação 

e realização das produções Salsa e clientes externos relacionados com processos de tingimento e 

desenvolvimento de amostras e produção, atendendo a que todos os requisitos dos clientes são 

aplicados em fase de desenvolvimento como em produção. 

 

Se és um apaixonado por gestão de unidades de negócio, operações industriais, processos de Tinturaria, 

Lavandaria e Acabamentos Especiais, então envia-nos a tua candidatura clicando em 

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

 

 

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

