
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 Retail Systems Specialist – Oportunidade de Suporte e Participação em 

Projetos de IT! 

Introdução  

• Vais poder identificar e desenvolver melhorias nas aplicações de retalho, realizar 

a parametrização de novas lojas e configurar campanhas no sistema de POS;  

• Dar suporte às soluções de comunicação com parceiros de negócio nos diversos 

canais de distribuição Salsa (ex: Franchising, Department Store). 

 

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 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; 

• Experiência profissional mínima de 2 anos em função similar; 

• Bons conhecimentos na área de Retalho são valorizados; 

• Conhecimentos de Base de Dados SQL Server; 

• Boas capacidades de comunicação e relacionamento interpessoal; 

• Domínio do Inglês, falado e escrito, sendo valorizado o conhecimento de outro 

idioma (Espanhol e/ou Francês); 



• Excelente capacidade de organização, dinamismo, proatividade, orientação 

para resultados e gosto pelo trabalho em equipa.   

 

É fácil para alguém que tenha formação na área de IT abraçar este desafio. A juntar a 

abertura dos colegas para explicar as coisas e entenderem que para quem é novo o 

processo é mais complicado no que toca ao conhecimento do negócio e das 

plataformas.  

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:  

 

• Garantir o correto funcionamento das soluções de retalho implementadas e 

interfaces existentes, identificar oportunidades de melhoria, desenhar, 

implementar e monitorizar novos processos e soluções tecnológicas, realizar 

auditorias à informação dos pontos de venda de forma a garantir a sua 

consistência e fiabilidade, realizar configurações às novas aberturas de lojas e 

elaborar manuais de utilização e documentação técnica, garantindo o correto 

apoio técnico e funcional aos utilizadores.   

 

Se gostas de criar soluções para que os sistemas funcionem, e procuras uma 

oportunidade de especialização em Retail System, então envia-nos a tua 

candidatura clicando em https://app.jobvite.com/j?cj=oR7iffwf&s=Universidades  
  

 

 

https://app.jobvite.com/j?cj=oR7iffwf&s=Universidades

