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Para integrar a nossa equipa na unidade de produção em Vila Nova de Famalicão, procuramos um colabo-
rador motivado e experiente com formação profissional e competências técnicas.

100% para Vila Nova de Famalicão

HESS – Empresa suíça pioneira na construção de autocarros elétricos

Somos uma empresa suíça líder no desenvolvimento, no fabrico e na reparação de autocarros elétricos e módulos 
de construção, com mais de 700 colaboradoras e colaboradores. Para além da nossa produção própria, fornecemos 
o nosso sistema modular «Co-Bolt» a parceiros licenciados em cinco continentes.

Está à procura de novos desafios? Na nossa empresa encontra um emprego interessante na área da cons-
trução de veículos. Venha colocar os seus conhecimentos técnicos ao serviço da construção dos nossos 
inovadores autocarros elétricos.

Interessado(a) em um trabalho conosco? Então envie a sua candidatura 
por e-mail para alice.cunha@hess-lda.pt

Pertencente ao departamento industrial, este profissional terá como missão:
• Gerir e planear a produção e assegurar o cumprimento das tarefas;
• Melhorar a organização da produção, a sua tecnologia, mecanização e automatização dos processos;
• Formar os membros da equipa (chefe de secção) nos respetivos postos de trabalho;
• Fomentar a cultura de melhoria contínua do processo, incentivando a participação dos
• membros da equipa nas propostas de melhoria;
• Acompanhar a evolução da produção, analisar os desvios, definindo e implementando ações
• corretivas e preventivas, de forma a reduzir custos de produção;
• Organizar trabalho para melhorar as competências dos trabalhadores.
• Requisitos:
• Licenciatura em Engenharia (preferencial gestão industrial, mecânica);
• Experiência profissional em gestão da produção de pelo menos 3 anos, preferencialmente no setor automóvel/ 

carroçaria;
• Conhecimentos de inglês;
• Excelentes competências de relacionamento interpessoal e de gestão de equipas;
• Sentido de responsabilidade e autonomia;
• Disponibilidade para uma formação de 2 meses fora de Portugal.
 
Formação profissional superior em engenharia (preferencial);
• Mais de 5 anos de experiência na função, com enfoque em tarefas de aquisição de material;
• Domínio da língua inglesa;
• Rigor, organização e método;
• Gosto de trabalhar em equipa;
• Disponibilidade para uma formação de 2 meses fora de Portugal.

SUPERVISOR DE PRODUCAO


