
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 197M€ 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: 

 

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO - LOJAS (M/F) 
 

Integrando a equipa de manutenção das lojas de França, Luxemburgo e reportando ao Responsável de 
Manutenção, em colaboração estreita com as diversas áreas internas da empresa terá como principais 
Responsabilidades: 
 

• Montar, reparar e executar as tarefas de manutenção dos equipamentos eléctricos e mecânicos, AVAC e 
mobiliário, garantindo a qualidade da execução do trabalho e dos níveis de arrumação e organização da 
loja, bem como o cumprimento dos prazos estabelecidos; 

• Assegurar o bom funcionamento dos equipamentos e dar suporte na gestão das parcerias externas com 
fornecedores, garantindo o acompanhamento e execução de cada projecto. 
  

Perfil: 
 

• Formação académica ao nível do 12º ano (preferencialmente);  

• Experiência profissional na manutenção de AVAC, electricidade, e bricolagem; 

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

• Excelente capacidade de organização, de planeamento e de trabalho sob pressão; 

• Capacidade de ultrapassar obstáculos e de forma consistente e sistemática atingir resultados; 

• Bons conhecimentos de Inglês, falado e escrito, sendo valorizado conhecimentos de Francês;  

• Conhecimentos das ferramentas do MS Office; 

• Excelente capacidade de planeamento e organização pessoal; 

• Empatia, resiliência e capacidade de auto motivação;  

• Flexibilidade horária e disponibilidade para deslocações frequentes para fora do País; 

• Carta de condução. 
  

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; 

• Descontos da marca; 

• Possibilidade de usufruir de seguro de saúde;  

• Comparticipação na atividade desportiva e diversos protocolos e usufruto dos respetivos benefícios 

(entidades bancárias, hospitais, agências de viagem, ginásios, etc.);  

 

Garantimos total confidencialidade no tratamento de todas as candidaturas rececionadas. 

Se considera preencher os requisitos envie-nos o seu Curriculum Vitae atualizado e carta de motivação através 
do career web site da Salsa clicando em https://app.jobvite.com/j?cj=oh9G8fwY&s=Universidades 
 

https://app.jobvite.com/j?cj=oh9G8fwY&s=Universidades

