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Процюк Микола Петрович
Навички • Повний цикл організації роботи цеху

• Вирішення кадрових, організаційних, господарських завдань.
• Стратегічне планування, планування потреби в персоналі.
• Розробка системи мотивації персоналу.
• Атестація персоналу, розподілення категорій.
• Контроль якості продукції.
• Контроль за дотриманням та виконанням норм по охороні праці
• Робота з великою кількістю підлеглих 100-200 осіб
• Контроль за надходженням та списанням, планування замовлень матеріалів.
• Вільне володіння програмними продуктами: G-Suite, JD Edwards, FerpiMes, 1С, MS
Office. • Водійські права категорії "В", в наявності є особистий автомобіль, досвід водіння
32 роки. • Вільне володіння російською та українською мовами, італійська на початковому
рівні.

Ділові та особисті якості
Здатність швидко навчатися, енергійність, комунікабельність, працьовитість. Вміння
працювати з людьми, гнучкість у спілкуванні, тактовність. Здатний створити, організувати
і мотивувати колектив. Не боюсь взяти на себе відповідальність. Пунктуальний,
дипломатичний, комунікабельний. Виконую роботу вчасно(здатний чітко оцінити терміни
виконання завдання), аналітичні здібності, креативність, стійкість в стресових ситуаціях;
винахідливість, здатність швидко орієнтуватися в складних ситуаціях.
Шкідливих звичок не маю - не курю і не п'ю.
Хобі – автомобілі, спорт (футбол, волейбол, теніс настільний, шахи), риболовля.

Досвід роботи

1.06.2021-31.12.2022 ТМ «Бакума» (у зв’язку з закриттям компанії шукаю роботу) Посада: начальник
виробництва по виготовленню з алюмінієвого профілю  рулонних штор,
електрокарнізів, мультіштор 3 в 1; система управління  розумний дім
• організація работи цеху;
• вирішення кадрових, організаційних, господарських завдань, ведення документації;
• замовлення та відвантаження виробів замовникам службами НП, САТ, Делівері, НЕ;
• контроль якості продукції;
• інвентаризація по складу та виробництву;
• звіти по виробництву, списання матеріалів та контроль кількості матеріалів.

2017-31.05.2021 ТОВ «ЗМК Житомир Укрсталь»
Посада: начальник маляро-відвантажувального цеху

• організація работи цеху;
• вирішення кадрових, організаційних, господарських завдань;
• складання та виконання виробничих планів;
• контроль якості продукції;
• контроль та аналіз браку на виробництві;
• підготовка та здача внутрішньої звітності;
• ротація персоналу;
• кількість підлеглих 35 осіб.

2016- 2017 ТОВ «Вогні Гестії»
Посада: бригадир дільниці
• організація работи бригади;
• вирішення кадрових, організаційних, господарських завдань;
• складання та виконання виробничих планів;



• контроль якості продукції;
• контроль та аналіз браку на виробництві;
• підготовка та здача внутрішньої звітності.

2015-2016 ПП «Extrime»
Посада: начальник-мастер швейного цеху
• організація работи цеху;
• вирішення кадрових, організаційних, господарських завдань;
• складання та виконання виробничих планів;
• контроль якості продукції;
• контроль та аналіз браку на виробництві;
• підготовка та здача внутрішньої звітності;
• ротація персоналу.
• кількість підлеглих 20 осіб.

1999-2015 ТОВ з іноземними інвестиціями «FERPLAST-Ukraine»
Посада: начальник розкрійного, швейного та пакувального цеху
• організація работи цеху;
• вирішення кадрових, організаційних, господарських завдань;
• складання та виконання виробничих планів;
• планування та організація роботи колективу;
• організація комфортних умов праці колективу;
• контроль якості продукції;
• контроль та аналіз браку на виробництві;
• пошук шляхів удосконалення робочого процесу та зниження кількості браку;
• складання та контроль нормативів часу виконання операцій;
• контроль за продуктивністю праці щоденно та щомісяця;
• контроль за надходженням та списанням матеріалів;
• планування замовлень матеріалів;
• ротація персоналу;
• атестація персоналу, розподілення категорій;
• підготовка та здача внутрішньої звітності;
• проведення інвентаризацій на підприємстві;
• контроль за дотриманням та виконанням норм по охороні праці(допущений до

роботи в електроустановках до 1000В);
• кількість підлеглих 120 осіб.

1996-1999 ВАТ «Крок»
Посада: начальник цеху розкрійного, швейного цеху та пошиття взуття
• організація работи цеху;
• виконання виробничих планів;
• контроль за дотриманням та виконанням норм по охороні праці;
• кількість підлеглих 200 осіб.

1994-1996 ВАТ «Крок»
Посада: майстер швейного цеху та пошиття взуття

1993-1994 ВАТ «Крок»
Посада: бригадир цеху по пошиттю взуття

1989-1993 ВАТ «Крок»
Посада: працівник розкрою шкіри та тканинних матеріалів

1985-1989 Далекосхідне морське рибне виробництво, БАМР, м.Находка.
Посада: матрос І-го класу (Аляска, Нова Зеландія)

Освіта
1979-1983 Верхівський сільськогосподарський технікум, спеціалізація «Агрономія»
1985-1986 Хмельницька морська школа, спеціалізація «Матрос І-го класу»



Військова служба
1983-1985 Військова служба, рід військ ПВО[звання – сержант]

Підвищення кваліфікації:
2021 Навчання з охорони праці(правила безпеки, інструкції з охорони праці). Допущений до  роботи
в електроустановках напругою до 1000В.
2019 Навчання з Правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском 2014
Навчання по програмі пожежно-технічного мінімуму.
2010 Тренінг «Моделі мотивації. Влада. Управління. Лідерство»
2009 Тренінг «Організація роботи»(теми: Функціональна продуктивність. Технічний і
організаційний баланс. Варіативність у процесах. Роль персоналу.)
2008 Тренінг «Струнка організація»(теми: Традиційний погляд на організацію. Інноваційний  погляд
на організацію. Модель «Струнка організація». Логіка процесу. Нова роль «Керівника») 2005 Тренінг
«Set up»(теми: Гнучкість та її важливість. Час відповіді на потреби ринку.  Методологія «SMED»)


