
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 200M€ 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:  
 

Store Stock Specialist 

 
Integrando a Direção de Supply Chain, e reportando ao Logistics Audit Coordinator, em colaboração estreita com o 
Ponto de Venda e a Logística terá como principais Responsabilidades:  
 

• Garantir a execução e controlo da informação e a fiabilidade dos fluxos de artigos e a fiabilidade de stock em 
loja, visando a qualidade e a transparência da informação;  

• Assegurar as atividades de correção nos processos inerentes aos fluxos físico e informático de movimentos 
específicos cumprindo com os corretos procedimentos, os timings propostos e as respetivas tarefas de 
controlo que asseguram a fiabilidade de processos; 

• Colaborar na implementação e cumprimento dos Planos de Ação, de Melhoria Contínua, de Auditoria e de 
Inventário de loja. 

 
Perfil: 

• Formação Superior nas áreas de Gestão, Economia ou similar (preferencialmente); 

• Experiência em função similar ou em operação de loja no retalho têxtil será valorizado;  

• Boa capacidade analítica e de análise/interpretação de resultados; 

• Bons conhecimentos das ferramentas do MS Office e domínio do Excel;  

• Conhecimentos de SAP serão valorizados; 

• Facilidade de relacionamento interpessoal, de comunicação, negociação, influência e persuasão;  

• Excelente capacidade de organização, rigor e cumprimento de prazos; 

• Boa capacidade de planeamento e de resistência ao trabalho sob pressão;  

• Bons conhecimentos de Inglês, falado e escrito, sendo valorizado o conhecimento de Espanhol; 

• Excelente capacidade crítica e de tomada de decisão, dinamismo e iniciativa; 

• Elevado sentido de responsabilidade e autonomia. 
 

Oferece-se: 

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

• Participação em projetos 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 website da Salsa clicando em https://app.jobvite.com/j?cj=oyz6afw7&s=Universidades  
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