OFERTAS DE EMPREGO

Philip Morris International (Sintra):
Supervisor de Produção - Process Supervisor
Responsável pela gestão de uma equipa de produção no sentido de cumprir, da forma mais
eficiente possível, os objectivos de desempenho relativos à qualidade e volume da produção
numa perspectiva de melhoria contínua.
Funções:
Supervisionar e controlar equipas de produção assegurando o cumprimento dos objectivos de
produção (volume, qualidade, eficiência e custo) de acordo com uma prática de bons
procedimentos e manufactura;
Controlar e melhorar o desempenho da equipa, desenvolvendo o conhecimento e as
competências dos membros da equipa;
Contribuir para a melhoria contínua em direcção a uma ambiente produtivo de alta qualidade.
Se queres:
Desenvolver uma carreira estruturada num ambiente de trabalho dinâmico e em constante
evolução;
Oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento num ambiente rico e dinâmico;
Vencimento atractivo e um pacote de compensações e benefícios competitivo.
Se tens:
Uma atitude orientada para a resolução de problemas;
Capacidade para liderar, gerir e desenvolver equipas;
Competências de comunicação e relacionamento interpessoal;
Grau universitário na área das engenharias;
Mínimo de 2 anos de experiência num ambiente industrial gerindo equipas.

Envia o teu CV com a máxima urgência para geral@apracas.pt com a Ref.ª PSTAB

OFERTAS DE EMPREGO
Philip Morris International (Sintra):
Engenheiro - Facilities Engineer
Implementar politicas, princípios e procedimentos de gestão organizacional;
Gerir os contratos dos serviços de manutenção, avaliar regularmente a qualidade dos mesmos
e sugerir acções de melhoria.
Funções:
Assegurar que todos os equipamentos físicos (edifício, o equipamento eléctrico e as diferentes
máquinas) são mantidos de acordo com as políticas e práticas da organização e as exigências
EHS&S (Enviromental, Health, Safety & Security), maximizando a sua utilização em termos da
sua eficiência, eficácia, disponibilidade e fiabilidade;
Implementar acções de melhoria através de soluções técnicas adequadas permitindo a gestão
eficiente dos recursos (água, gás, electricidade, vapor, vácuo e ar comprimido);
Vigiar os processos de gestão energética garantindo a sua eficiência e implementar planos de
melhoria contínua que permitam a redução sustentável do consumo energético total.
Se queres:
Desenvolver uma carreira estruturada num ambiente multinacional e dinâmico numa
organização de referência mundial;
Oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento num ambiente rico e dinâmico;
Um vencimento atractivo e um pacote de compensações e benefícios competitivo.
Se tens:
2 ou mais anos de experiência profissional, preferencialmente nas áreas de engenharia de
manutenção, produção ou industrial;
Licenciado ou Mestre, preferencialmente nas áreas de Engenharia;
Fluência no Inglês;
Competências de planeamento e organização;
Espírito de Equipa;
Proactividade.

Envia o teu CV com a máxima urgência para geral@apracas.pt com a ref.ª TAB2095.

