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ASSUNTO: Comunicação – Comunicado

CAD Designer
O nosso departamento de Engenharia está em busca de um (a) CAD
Designer para exercer as seguintes atividades e responsabilidades:








Responsável pela elaboração e organização de desenhos
técnicos de projetos de energia renováveis (solar, hidro e
eólica);
Elaboração de documentos relacionados a projetos
conceituais e básicos de engenharia civil em AutoCad: layout,
drenagem, terraplanagem, pavimentação, sinalização e
arquitetura;
Elaboração de documentos relacionados a projetos
conceituais e básicos em AutoCad de engenharia elétrica:
rede de média tensão, travessia, diagramas operacionais,
subestações, linhas de transmissão e plantas solares;
Montar os books de projetos garantindo a organização de
todos os documentos e informações técnicas relevantes;
Atualização da lista de documentos elaborados pela
engenharia

PERFIL DESEJADO:












Ensino Médio Técnico ou Tecnólogo, preferencialmente, em
Edificações
Domínio completo do software AutoCad
Conhecimento intermediário em pacote Office (Word, Excel e
Powerpoint)
Desejável conhecimento em AutoCad Civil 3D
Conhecimento em sistemas de informação geográficas (GIS –
Google Earth) é um diferencial
Experiência em projetos de energias renováveis será um
diferencial
Experiência mínima de 5 anos nas atividades descritas
Inglês Intermediário, avançado será um plus
Boa comunicação
Perfil proativo e hands on
Facilidade de comunicação e bom relacionamento
interpessoal

At Voltalia we are passionate about renewable
energies! We are an electricity producer from
wind, solar, hydro and biomass, and also a
service provider to 3rd party clients such as
Development, EPC, O&M and Distribution.
Today we are in 17 countries, split among 4
continents, and offering a global operating
capacity to our clients. We are listed on the
regulated Euronext market in Paris since July
2014.

Do you have the energy we need?
Announcement Date: 12/04/2019

COMPANY
Voltalia
DEPARTAMENT
Engenharia
JOB TITLE
CAD Designer
LOCATION
Rio de Janeiro, Brasil
STARTING DATE
Immediately



Trabalho em equipe, Empreendedorismo, Integridade e
Inovação são valores requeridos para todos os colaboradores
do grupo

If you are interested in this career opportunity, please send us your
CV to rhbrasil@voltalia.com, with the subject “CAD Designer”.

2

