
 
A SALSA é uma empresa Portuguesa que actua no sector de Retail & Fashion Industry com 

uma Marca Internacional de Jeanswear e acessórios para Homem, Senhora e Criança. Para 

assegurar a estratégia de crescimento e internacionalização, pretendemos seleccionar para 

a sede da empresa em Vila Nova de Famalicão:  

 

Web Analyst (M/F) 
Refª WA13  

 

Reportando ao Responsável de Canal Digital, em colaboração estreita com as diversas áreas internas da 
empresa e parceiros de negócio terá como principais Responsabilidades:  
 

 Fornecer análises que ajudem na tomada de decisão das operações e-commerce, integração 
multicanal e estratégia do negócio digital; 

 Assegurar que a informação fornecida é relevante e acessível, ajudando na definição das métricas 
de acompanhamento do Canal Digital; 

 Construção de KPI’s e análise de performance do site e impacto das estratégias de aquisição, 
sugerindo melhorias para o negócio; 

 Fazer auditorias de conversão com o objectivo de melhorar a eficiência do site e aumentar o ROI do 
canal digital; 

 Produção regular de dashboards de benchmark e análise de concorrência; 
 Acompanhar o desenvolvimento do negócio marketplace. 

 

Perfil: 

 Formação Superior nas áreas de Gestão, Economia, Matemática, Engenharia, Finanças ou similar; 

 Experiência profissional em funções similares (e-commerce preferencialmente); 

 Excelente capacidade analítica e orientação estratégica; 

 Experiência em funções de análise Web, em particular nas ferramentas Google Analytics & 
Webtrends; 

 Conhecimentos técnicos de SQL, PHP, HTML e Javascript e Data Mining serão valorizados; 

 Forte sentido comercial e orientação para os resultados; 

 Paixão pela análise de dados e resolução de problemas (pensamento out of the box);  

 Sensibilidade para a área da moda; 

 Excelente capacidade critica e de tomada de decisão;  

 Excelente capacidade de organização, dinamismo, e iniciativa; 

 Facilidade de relacionamento interpessoal e boas competências de comunicação;   

 Fluência em Inglês, falado e escrito, sendo valorizado o conhecimento de outro idioma;   

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

 Elevado sentido de responsabilidade e gosto pelo trabalho em equipa. 
 
Oferece-se:  
 

 Integração numa equipa jovem, dinâmica, com condições de desenvolvimento profissional e 
evolução de acordo com o desempenho; 

 Participação em projectos nacionais e internacionais; 

 Condições competitivas face ao mercado.  
 

Garantimos total confidencialidade no tratamento de todas as candidaturas recepcionadas. 
 
Se considera preencher os requisitos envie-nos o seu Curriculum Vitae actualizado, indicando a 
referência para: joinus@salsa.pt  

 


