
 

 

  

 

PERFIL (Refª nº 3/EXC) 

Coordenador de Desempenho e Excelência Operacional 
 

Descrição Geral: Empresa do setor da Industria Alimentar de Bebidas em Cabo Verde, pretende 
recrutar um Coordenador de Desempenho e Excelência Organizacional para a sua empresa em Cabo 
Verde. 
O Coordenador reportará ao Diretor da Industria e definirá planos de ação, escalas de trabalho. Será 
também responsável por realizar diagnósticos de tendo sempre em vista a obtenção de ganhos de 
eficiência, produtividade e rentabilidade para a empresa. 
 
Missão da Função: 
Promover para a rentabilidade e sustentabilidade da empresa, através do estabelecimento de ciclos 
de desempenho com indicadores. 
Será responsável por definir e implementar planos de ação visando alcançar a Excelência 
Operacional, através de sistemas que potenciem e garantam, a eficiência, a qualidade e a rapidez 
nos processos. 
 
Responsabilidades associadas à função: 

 Implementar um sistema de controlo de desempenho sustentável. 

 Orientar e apoiar o Diretor Industrial / Técnico no desenvolvimento do processo do Plano 
Estratégico necessário para alcançar os objetivos de negócios através de desempenho das 
equipas. 

 Definir e desenvolver os Recursos (Recursos, Capacidades e Métodos) necessários para 
alcançar resultados de acordo com as Diretrizes do Grupo ECCBC:  

o Lançar e estruturar plataformas de desenvolvimento de recursos da indústria e em 
coordenação com RH  

o Facilitar Planos de Desenvolvimento de Capacidades com os RH 
o Coordenar e executar auditorias específicas 
o Definir e direcionar o desempenho do site.  

 Alinhar-se em relação à gestão do Site nas necessidades e prioridades e coordenar os 
recursos projetados para implementar as atividades de Desempenho e OE. 

 Estabelecer um roteiro para a abordagem de excelência a nível do local, de acordo com as 
diretrizes da ECCBC e atualizá-lo anualmente de acordo com as prioridades da empresa 

 Liderar a implantação da estratégia "Excelência Operacional", com o objetivo de promover 
a cultura de OE e melhorar o desempenho dos processos de negócios e suas interfaces. 

 
Requisitos Exigidos: 

 Mestrado ou licenciatura Engenharia superior ou equivalente - de preferência engenharia 
mecânica, elétrica, eletrônica, indústria de alimentos ou química. 

 Formação ou experiência em Gestão de projetos. 

 Formação e experiencia prática comprovada em Metodologias de Ferramentas Contínua 
(Lean, Six Sigma, TPM, 5s ...)  

 Conhecimento específico em sistemas de controlo de qualidade e resolução de problemas. 

 Experiência comprovada de 3 a 5 anos de trabalho na indústria alimentar, mecânica, 
máquinas industriais ou outras áreas relacionadas. 



 

 

  

 

 Bons conhecimentos de idiomas (principalmente inglês e espanhol) 

 Bons conhecimentos de Office 

 Carta de condução 
 
Outros requisitos e exigências: 

 Rigor e Disciplina 

 Espírito de equipa 

 Disponibilidade e compromisso com a exigência da função 

 Capacidade de gestão 

 Capacidade de liderança e gestão de conflitos 

 Orientação para o desempenho 

 Boa capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal 

 Conduta ética 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


