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Jack Dwek
Brasileiro, Solteiro, 50 anos

Rua Sergipe  Consolação SP
Telefones: (11) 99169.5117

E-mail: jackdwek@hotmail.com
Cidade de nascimento: São Paulo

 

OBJETIVO
Área Comercial
 

FORMAÇÃO EDUCACIONAL
Pos graduação "LATU SENSU" de Direito do Trabalho e Processual do Trabalho 
Escola Paulista de Direito - EPD
11 de ago de 2011 - 23 de dez de 2012 
Pos graduação Latu Senso em Administração Contábil e Financeira 
Centro de Aperfeiçoamento Profissional - FAAP
15 de fev de 1993 - 9 de ago de 1995 
Graduado em Comunicação Social 
Fundação Armando Álvares Penteado - FAAP
31 de jul de 1989 - 5 de dez de 1995 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Corretor Associado
JLL
18 de ago de 2016 - Presente
A minha atividade consiste em oferecer uma consultoria imobiliaria, na área de locação de escritórios
corporativos e atender as necessidades do cliente, seja para uma redução de espaço, ampliação,
relocalizacao ou mesmo uma revisão do atual contrato de locação. A infraestrutura da JLL, através
de seus diversos serviços, permite oferecer um suporte completo ao cliente, desde a preparação de
layout "Test-Fit", desenvolvimento de projetos e obras ou na transação comercial do imóvel. 
Consultor de Investimentos
Construtora Vitacon
15 de jan de 2015 - 18 de ago de 2016
Atuei no pipeline de vendas, desde a prospecção, qualificação e negociacao dos imóveis da
construtora junto a seus clientes e potenciais compradores. 
Corretor de Imóveis
Imobiliária Lopes Brasil
20 de set de 2013 - 20 de dez de 2014
Iniciei no setor imobiliário como estagiário associado para me tornar um corretor de imóveis.
Participei de plantão de vendas em lançamentos. Após me credenciar definitivamente prospectei
clientes e efetivei vendas como corretor de imóveis. 
Gerente de Compras
Banco Daycoval
9 de dez de 2007 - 3 de mai de 2013
Fui responsável pela área de compras do banco. Negociei contratos com fornecedores e prestadores
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de serviços. Gerenciei uma equipe de 20 pessoas. Implementei sistema de ERP para todo o banco e
modernizei os equipamentos do departamento. Reduzi os custos indiretos de Compras, logística,
armazenagem e transporte de documentos e materiais promocionais. Elaborei e adequei projeções
de compras com foco na redução de custo. Efetivei o processo de homologação de fornecedor e
prestador de serviço no departamento e na empresa e desenvolvi manual de contratação, de normas
e procedimentos para os serviços terceirizados na empresa. 
Sócio Diretor
Kaquy Ind. e Com. de Produtos Descartáveis - EPP
8 de ago de 1997 - 1 de ago de 2007
Desenvolvi o projeto industrial na fabricação de produtos inéditos em TNT no Brasil, tendo
comercializado mais de 1 milhão de unidades em 2 anos. Implementei sistema de gestão funcional,
supervisionei a contratação de pessoal adequado e firmei parceria com empresas multinacionais.
Planejei e analisei o mercado e o produto. Estudei o potencial de mercado e fiz o planejamento do
marketing, pesquisas, adequação necessária incluindo certificação, aprovação, laudos e
normatizacao. Segmentação, custo e precificação, promoção, lançamento e desenvolvimento
comercial. Acompanhamento em pós venda - SAC e follow-up para projeções futuras através da
regressão histórica do produto, demanda do mercado e capacidade de produção. Fui responsável
pela gestão financeira da empresa. Investi, administrei e elaborei a projeção do caixa para
pagamentos no curto prazo, folha de pagamento e recolhimentos devidos de taxas e impostos.
Participei da implementação dos procedimentos de gestão da qualidade e verifiquei o
acompanhamento dos controles do processo. 

 

CURSOS EXTRAS CURRICULARES
Alta Performance em Vendas
Instituição - Instituto Venda Mais
Período - 1 de set de 2017 - 7 de nov de 2017 
Negociação e Mediação Empresarial
Instituição - CBMAE
Período - 13 de nov de 2017 - 19 de dez de 2017
Curso de Mediação Empresarial 
Locação de Imóveis Urbanos
Instituição - Escola Paulista de Direito - EPD
Período - 19 de out de 2016 - 23 de nov de 2016
Teoria e pratica de acordo com o novo CPC 
Investimento para leigos
Instituição - Empiricus Research
Período - 12 de mai de 2016 - 23 de jun de 2016 
Construindo Riqueza com Imóveis
Instituição - Empiricus Research
Período - 16 de mar de 2016 - 21 de jun de 2016 
COACH O Poder do Foco
Instituição - Febracis
Período - 14 de fev de 2016 - 24 de fev de 2016 

 

QUALIFICAÇÕES E ATIVIDADES PROFISSIONAIS
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Corretor de Imóveis: CRECI SP 147.494-F
Avaliador de Imóveis COFECI: CNAI 013745
CPA 10: ANBIMA
Perito Judicial: Aperfeiçoamento profissional

 

IDIOMAS
Inglês: Avançado
Francês: Avançado
Espanhol: Intermediário

 

APRESENTAÇÃO
Sou um profissional experiente, com foco na conquista de resultados e comprometido com a alta
performance. Como empreendedor, passei pela experiência de tirar um projeto do plano para a
realidade concreta no mercado nacional, agregando um perfil generalista para diversas áreas que
envolvem uma empresa no segmento de consumo. Como gerente de área, pude levar a experiência
adquirida e tornar mais específico esse perfil, colaborando para as áreas de compras e logística da
empresa. A minha última experiência, na prestação de serviços, como consultor imobiliário passei a
lidar diretamente na área comercial, na prospecção de clientes, oferta de produtos e negociação
comercial para intermediação imobiliária.


