
 

   

 

PERFIL (Refª nº 4/MAN) 

Coordenador de Manutenção 

 
Descrição Geral: Empresa do setor da Indústria Alimentar de Bebidas em Cabo Verde, pretende 
recrutar um Coordenador de Manutenção para a sua empresa em Cabo Verde. 
O Coordenador reportará ao Diretor da Industria e fará a coordenação do departamento de 
manutenção. Definirá mudança de planos de manutenção e assegurará as escalas de trabalho da 
equipa. Será também responsável pelas decisões de intervenções a realizar no domínio da gestão 
da manutenção, nas rotinas, procurando manter sempre o alinhamento com a área de programação 
da produção. 
 
Missão da Função: 
Contribuir para o desenvolvimento e rentabilidade da empresa através da adoção de estratégias de 
manutenção, elaboração de planos de manutenção e gestão de indicadores de desempenho, 
focados na confiabilidade e redução de custos.  
 
Responsabilidades associadas à função: 

 Gerir planos de manutenção preventiva, efetuando a previsão da lubrificação e inspeção. 
Desenvolver procedimentos técnicos para atividades de manutenção.  

 Ajudar a definir os recursos necessários para as atividades que executam e gerir o portfólio 
de serviços planeados.  

 Atualização contínua das atividades de manutenção, com o objetivo de encontrar pontos de 
melhoria, com base em experiências passadas e análise de desempenho por meio da 
avaliação de indicadores de desempenho. 

 Coletar informações que contribuam para o planeamento e execução das atividades, com o 
objetivo de otimizar a produtividade do trabalho e outros recursos.  

 Estabelecer bom relacionamento com os responsáveis das áreas de manutenção, tendo em 
vista conhecer e melhorar o nível de serviço.  

 Preparar relatórios das atividades realizadas, bem como os resultados obtidos, incluindo os 
custos de manutenção e desempenho dos serviços oferecidos pelo departamento de 
manutenção. 

 Emitir pareceres técnicos.  

 Responder por indicadores de manutenção.  

 Atuar como facilitador junto de fornecedores, fabricantes e prestadores de serviços.  

 Apoiar a Direção na obtenção de resultados através dos serviços de manutenção realizados, 
gerindo os ciclos de planeamento e programação e monitorando a conclusão dos projetos 
da área. 

 Conhecer e saber aplicar a Missão, Visão, Valores e Política de Qualidade, Meio Ambiente e 
Segurança da Empresa. 

 Identificar as necessidades de formação e monitoria dos funcionários da sua equipa. 

 Reportar problemas relacionados a sistemas de gestão de segurança, segurança alimentar e 
qualidade do produto.  

 Cumprir as instruções, procedimentos de Meio Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no 
Trabalho e outros em vigor na empresa.  

 Outras tarefas no âmbito de sua competência profissional. 
 



 

   

 

 
Requisitos Exigidos: 

 Mestrado ou licenciatura em engenharia mecânica, mecatrônica, eletromecânica ou áreas 
afins 

 Experiência comprovada de 3 a 5 anos de trabalho na indústria alimentar (Obrigatório) 

 Bons conhecimentos de idiomas Inglês e Espanhol (Obrigatório) 

 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 
 
 
 
 


