
JACKSON
ANDRÉ VENCESLAU
jackson360jk@hotmail.com | 81 981080618
Rua Fernão dias , Jaboatão dos Guararapes, PE 54325080

OBJETIVO

Em busca de recolocação na função de supervisor, encarregado e líder de
produção nas áreas de experiência.

HISTÓRICO PROFISSIONAL

01/2018 - 06/2022
Supervisor de produção | Softys - Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco
Responsável por três linha de produção e todas equipes de
operadores. acompanhamento de manutenção, realização de reunião voltada ao TPM,
implementação de ferramenta de TPM, acompanhamento de lista técnica de insumo.

Criação de escalas de trabalho, controle de horas-extras para funcionários e
trabalhadores terceirizados.
Distribuição de tarefas e acompanhamento do desempenho da equipe.
Identificação de problemas, analisando as informações disponíveis a fim de obter
as melhores soluções.
Apoio na resolução de conflitos, buscando negociar acordos benéficos a ambas as
partes.
Atuação no setor da produção, sendo capaz de manter a calma e a cordialidade
mesmo em momentos de estresse, buscando encontrar soluções satisfatórias aos
problemas.
Negociação com fornecedores e clientes a fim de determinar os melhores preços,
condições de pagamento e prazos de entrega dos produtos, de forma a garantir a
lucratividade e a satisfação com o serviço
Cadastro e atualização de dados no sistema SAP, contribuindo com a organização
dos processos.

05/2014 - 02/2016
Líder de produção | Softys - Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco

Gestão da equipe de funcionários, atuando nas metas do turno,
treinamento e liderança diária de uma equipe com 15 colaboradores.
Apoio à equipe na realização de tarefas diversas conforme a demanda, garantindo
a agilidade e eficiência.
Identificação de problemas, analisando as informações disponíveis a fim de obter
as melhores soluções entre outras atividades.

03/2014 - 05/2014Operador 1 | Softys - Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco
Operador de maquina de conversão de papel higiênico.

06/2010 - 09/2012Operador líder | Gerdau - Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco

Apoio à equipe na realização de tarefas diversas conforme a demanda, garantindo
a agilidade e eficiência.
Responsável pelo carregamento e descarregamento e armazenagem, buscando
atingir as metas estabelecidas em conformidade com as normas e procedimentos
da empresa.
Gestão da equipe de funcionários, atuando no recrutamento, treinamento e
liderança diária de uma equipe com 12 colaboradores.



Participação em reuniões com os superiores e outros membros da equipe,
sugerindo melhorias na área, se necessário, a fim de melhorar a eficiência e a
qualidade do serviço.
Limpeza e manutenção da estação de trabalho, garantindo a boa imagem do
ambiente profissional.

FORMAÇÃO ACADÊMICA

01/2022Centro universitário Uninter - EaD
Pós graduação: Engenharia da produção

01/2019Centro universitário Uninter - EaD
Gestão da produção industrial

01/2012Grau técnico - Recife, PE
Técnico: Logística

COMPETÊNCIAS

Liderança de equipes de produção
Produção e interpretação de relatórios
Conhecimento de Excel e MS Office
para produção de relatórios

Habilidades mecânicas com
ferramentas e máquinas de linhas de
produção
Conhecimento das ferramentas de
gestão da produção
Conhecimento com sistema SAP


