
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:  

Título: Credit Control Specialist (fluente em Francês) – Oportunidade de Trabalho Diversificado e Dinâmico! 

Introdução  

• Oportunidade de adquirir experiência em seguros de crédito, cálculo de indemnizações, controlo de 

dividas, avaliação de risco dos clientes e garantias bancárias;  

• Vai te permitir aprender a trabalhar com SAP, nomeadamente a retirar informações sobre os 

clientes, a fazer lançamento de recebimentos, emitir faturas, notas de crédito, analisar contas 

correntes, e tipos de garantias; 

• Contactar com entidades bancárias e com clientes de países de todo o mundo para verificar os 

pagamentos efetuados.  

 

Benefícios 

Organização: vais trabalhar com o ERP SAP, onde os processos estão bem montados, o que torna tudo 

mais fácil e ágil, e que os vários departamentos se interligam de modo a atingir um determinado objetivo.  

 

Reconhecimento:  o sentimento de pertença que a marca 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.  

 

Benefícios: vais ter acesso a benefícios como a comparticipação desportiva, comparticipação da refeição na 

cantina, seguro de saúde, para além da possibilidade de realizar trabalho remoto, flexibilidade horária, 

descontos, etc.  

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.  

Marca de Sucesso: o facto de gostares de moda e de roupa faz-te sentir emocionalmente associado à 

marca. Vais trabalhar numa empresa de sucesso, conhecida mundialmente e com estatuto no mercado. 

 

Requisitos:  

Para triunfar vais ter de preencher as competências infra:  

• Formação Superior na área de Contabilidade, Gestão, Economia, Finanças, ou similar; 

• Fluência em Francês, sendo valorizado bons conhecimento de outros idiomas;   

• Grande capacidade analítica e de interpretação de resultados; 

• Excelente capacidade de negociação, boas competências de comunicação, influência e persuasão;  

• Facilidade de relacionamento interpessoal, dinamismo, proatividade, trabalho em equipa e forte 

orientação para resultados; 

• Capacidade de resistência ao stress e à pressão; 

• Bons conhecimentos das ferramentas do MS Office, com domínio do Excel; 



• Elevado sentido de responsabilidade e autonomia; 

• Sensibilidade e gosto por moda. 

  

Cedo se percebe que há uma mistura de experiência acumulada com vitalidade, espírito de entreajuda e o 

bom ambiente de trabalho faz com que a integração seja fácil e permitem-te mostrar resultados mais cedo.  

Responsabilidades e Oportunidades 

Integrando a área Financeira e reportando ao Coordenador de Controlo de Crédito, em colaboração estreita 

com as diversas áreas internas da empresa, terá como principais Responsabilidades: 

• Efetuar a análise e o acompanhamento das contas correntes dos clientes, de acordo com as condições 

contratuais respetivas e desenvolver os procedimentos de controlo de crédito efetivos e preventivos; 

• Realizar contactos telefónicos frequentes a clientes com o objetivo de recuperar crédito em mora, 

negociar propostas de pagamento, prestar esclarecimento de dúvidas, etc; 

• Garantir uma eficiente gestão de cobranças nos mercados sob a sua responsabilidade; 

• Garantir o apuramento e controlo das comissões a agentes intermediários de vendas. 

 

Oferece-se: 

• Contrato a termo incerto com previsão de 9 meses para substituição de baixa médica. 

 

Se pretendes integrar uma empresa que se encontra em constante crescimento, és apaixonado pelo rigor, 

análise critica e organização, e procuras uma oportunidade de aprendizagem com especialização em crédito 

de clientes, desde o pedido e atribuição até à ameaça de sinistro e cálculo de indemnizações, então envia-

nos a tua candidatura clicando no seguinte link https://app.jobvite.com/j?cj=owL0ffwg&s=Universidades  

 

https://app.jobvite.com/j?cj=owL0ffwg&s=Universidades

