
SALSA is a leading Portuguese company in the Retail and Fashion sector with an 

International Brand of Jeans and accessories for Men and Women with effective sales to 

the consumer of more than 210M € in more than 35 countries. To ensure a strategy of 

growth and internationalization, intend to select a company headquarters in Vila Nova 

de Famalicão: 

Fashion Designer – Oportunidade de Trabalhar Denim Mulher! 

Introdução  

• Se gostas de moda, do contato direto com o produto, informação de tendências, seleção de matérias primas, 

manusear o produto e perceber a aceitação no mercado, o que se pode melhorar e o que se pode fazer de 

forma diferente, então este é o desafio que procuras.  

• Vai-te proporcionar a aquisição de conhecimentos sobre lavandaria, acabamentos, como se constrói o 

desenho e confeção. E trabalhar em denim dá-te uma panóplia de acesso a matérias primas diferentes. 

Permite-te explorar ideias, poder desenhar peças com criatividade, testar e colocar na loja.  

 

Benefícios 

Setor de Atividade: vais poder trabalhar num negócio de moda onde todos os dias há coisas novas. És desafiado a 

pensar como comercializar o produto no canal digital, para além das lojas físicas, em diferentes canais e geografias, 

o que te obriga a refletir de forma diferente.  

Marca: oportunidade de trabalhar com uma marca que tem um produto diferenciador e com enorme potencial 
de crescimento, o que significa que podes crescer como profissional e da empresa crescer contigo.    
 

Função: esta função é super desafiante porque mexes diretamente no negócio e com implicação nos resultados. 

Podes ser responsável por uma categoria que movimenta milhões de euros. Ao trabalhares com o core business da 

empresa, dá-te muita responsabilidade e maior visibilidade.  

Oportunidade de Desenvolvimento: como trabalhas diretamente com o design, produção, sourcing, consegue-se 

perceber o que cada uma das áreas faz, tens uma visão mais global da empresa e ajuda a desbloquear problemas.  

Ambiente de Trabalho: apesar da dimensão, há uma relação dinâmica e cúmplice, familiar. As pessoas fazem-te 

sentir bem, são simpáticas, acolhem e integram bem. Há momentos de partilha, é muito rico. Todos acrescentam. 

Quando entra alguém novo aprendem sempre muito uns com os outros.  

 
Requisitos:  

Para triunfar vais ter de preencher as competências infra:  

• Formação Superior em Design de Moda, Estilismo ou similar;  

• Experiência profissional na área, nomeadamente Jeans de mulher e em contexto industrial;  

• Bons conhecimentos técnicos de matérias primas, em particular Jeans; 

• Forte capacidade criativa, sensibilidade e gosto pela moda, orientação para o cliente e resultados;  

• Fortes competências de comunicação e de relacionamento interpessoal; 

• Excelente capacidade de organização, dinamismo e proatividade;  

• Bons conhecimentos de Inglês, falado e escrito;   

• Capacidade de integrar equipas e trabalhar de forma independente, eficaz e eficientemente;  

• Elevado profissionalismo e capacidade de ultrapassar obstáculos; 

• Bons conhecimentos das ferramentas Adobe Illustrator, Photoshop, e MS Office; 

• Total disponibilidade para deslocações a nível nacional e internacional. 
 
 
 



Responsabilidades e Oportunidades 

Integrando a área de Produto e reportando ao Fashion Design Director, em colaboração estreita com as diversas 
áreas internas da empresa (I&D, Sourcing, Gestão de Produto, Distribuição de Producto, Vendas, Brand, Lojas, etc) 
terás como principais Responsabilidades:  
 

• Criar e desenvolver coleções de Jeans mulher (participar na seleção de tecidos, criar fichas técnicas, 
acompanhar o desenvolvimento de amostras e pesquisar tendências de moda), garantindo a adequação do 
produto às necessidades do cliente, em colaboração com as restantes equipas nas diferentes fases da 
conceção do produto Salsa. 

 
Se gostas de moda, e pretendes enriquecer conhecimentos enquanto designer, trabalhar peças de senhora em 

denim, ou outras famílias, adquirir conhecimentos em matérias primas, pesquisar tendências e conseguir responder 

o mais rápido possível ao mercado, e integrar uma empresa que se encontra em constante crescimento, então 

envia-nos a tua candidatura clicando em https://app.jobvite.com/j?cj=ozB2ffwb&s=Universidades 

 

https://app.jobvite.com/j?cj=ozB2ffwb&s=Universidades

