Graduate program

Estamos procurando...

Gerenciamento de projetos de
engenharia e de produção

Engenheiro de
processos industriais
›› Analisar os fluxos de trabalho em
todos os departamentos para
determinar como a empresa
toda pode funcionar melhor em
conjunto.
›› Analisar
os
sistemas
de
monitoramento
de
KPIs
e
determinar formas de melhorar
a maneira como eles apoiam as
operações da empresa.
›› Desenvolver um processo analítico
que sustenta a tomada de decisões
da empresa.
›› Analisar as despesas de capital e
design de projetos para ajudar a
encontrar maneiras de ter eficiência
em custo.
›› Supervisionar todos os custos
associados e entregar à equipe
de gerenciamento um relatório
trimestral sobre as tendências
relevantes do setor.

Engenheiro supervisor
de qualidade
›› Recomendar apoios para fabricação
ou de tecnologia para aumentar a
velocidade e a eficiência.
›› Supervisionar
a
seleção,
procedimentos, treinamento e
desenvolvimento de pessoal.
›› Avaliar os problemas do processo de
produção e recomendar melhorias.
›› Supervisionar os testes dos produtos
para garantir os procedimentos
adequados.
›› Auxiliar no desenvolvimento e na
implementação de programas de
garantia de qualidade para atender
aos padrões de produção e às
exigências do cliente.

Mentoria
›› Você será designado a um
ÚNICO colega com a mesma
trajetória de carreira para
compartilhar experiências de
trabalho e melhores práticas.

›› Você será designado a
um ÚNICO mentor que o
acompanhará durante todo o
seu programa de dois anos e
o ajudará a criar uma rede de
contatos na empresa.

IDEMIA � Institute
A IDEMIA treina seus funcionários
para aprimorar suas habilidades
e competências de acordo com
as prioridades individuais e
empresariais em:

Você receberá treinamento em
gerenciamento de projetos no
IDEMIA Institute.

›› Paris
›› Dubai
›› Cingapura
›› Colômbia
›› EUA
›› Online

Como se
inscrever?
Envie sua inscrição para:

Envie-nos seu currículo
Valorizamos a
criatividade na
formatação do currículo
Inclua sua motivação

graduateprogram@idemia.com
Condições: Estar graduado há no máximo 2 anos

