Jessica Nevel
contato@jessicanevel.com.br

Coach e Consultora em
Desenvolvimento Humano
Qualificação
o

Vivência na multiplicação de programas de desenvolvimento para líderes, mentores,
times. Ampla experiência no desenho e moderação de workshops para temas
organizacionais;

o

Atuação como coach, para desenvolvimento de liderança, potencial e performance;

o

Desenho de programas customizados com foco andragógico, gerando o conceito e
arquitetura do evento;

o

Participação como palestrante em fóruns ligados a gestão de pessoas;

o

Elaboração de diagnóstico de departamentos baseado em instrumentos quantitativos
e qualitativos. Formulação da proposta e aplicação do projeto;

o

Experiência e conhecimento das técnicas de mapeamento de processos;

o

Implementação de processos de RH tais como Recrutamento e Seleção, Gestão de
Competências, Gestão de Clima Organizacional;

o

Estruturação da área de Business Partners (BPs) visando à integração dos
subsistemas de RH para atendimento estratégico ao cliente;

o

Gestão do time de BPs e das áreas de Treinamento e Desenvolvimento;

o

Condução de projetos relativos a desenvolvimento organizacional: desenvolvimento
de liderança, implementação de Shared Service Center, atração e retenção de
talentos, descrição de cargos;

o

Consultoria para gestão de desempenho, gestão de potencial, planejamento
sucessório, descrição de cargos, remuneração, relações trabalhistas,
desenvolvimento de líderes e times para áreas comerciais e de manufatura. Gestão
de indicadores de Recursos Humanos, reportes gerenciais e administração de
budget;

História Profissional
o

Jessica Nevel Desenvolvimento Humano ME (2015 - atual)
Coach e Consultora em Desenvolvimento Humano

o

Robert Bosch Ltda (2005 até 2015)
Chefe de Recursos Humanos (Business Partners, Treinamento e Desenvolvimento)
Analista de Recursos Humanos Sr (Projetos de RH)
Consultora Interna de RH

o

Phillip Morris International Ltda (2004 até 2005)
Coordenadora de Desenvolvimento Organizacional

o

Volvo do Brasil Ltda (2002 até 2004)
Consultora Interna de RH

o

Tritec Motors Ltda (2000 até 2002)
Analista de RH Jr

Formação
o

Certified Professional Coach (College of Executive Coaching, California, USA em 2015)

o

Formação em Consultoria Interna (ADIGO em 2007)

o

Formação em Coaching Executivo (ABRACEM em 2007)

o

Formação em Dinâmica de Grupos (SBDG em 2002)

o

Graduação em Psicologia (UTP em 1999)

Idioma
o

Inglês fluente

o

Espanhol intermediário

Outras experiências
o

Vivência internacional em Israel e Estados Unidos

o

Participação em projetos interculturais na América Latina e Europa

