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TÉCNICO DE O&M II
Nosso departamento de O&M está em busca de três (a) Técnicos (a)
de O&M II para dar suporte à equipe nas seguintes atividades:
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Execução rotinas de operação ou manutenção, seja de caráter
corretivo, preventivo ou preditivo a serem realizadas no centro de
operação ou no site de geração de energia
Apoio a gestão de manutenção ou operação via software de
planejamento, controle e produção
Auxílio no controle de empresas subcontratadas para operação ou
manutenção das centrais eólicas
Atendimento dos procedimentos de rede em rotinas de operação e
manutenção perante os órgão oficiais (ONS, ANEEL, CHESF, CCEE,
etc ...)
Elaboração de relatórios de falhas, desempenho e indicadores de
manutenção e operação
Apoio à gestão de indicadores de performance em ativos de
geração de energia
Cumprimento das diretrizes de meio ambiente, saúde e segurança
do trabalho dentro das rotinas de operação ou manutenção
Realização de operação de instrumentos de medições e ensaios
elétricos
Apoio técnico a suprimentos, equalização técnica para aquisições
de equipamentos e serviços

PERFIL DESEJADO:
•
•
•
•
•
•
•

Formação completa de nível técnico
Experiência em O&M de parques eólicos
Inglês básico, intermediário será um diferencial
Pacote Office básico, intermediário será um diferencial
Proatividade na resolução de problemas
Comprometido e engajado
Trabalho em equipe, Empreendedorismo, Integridade e Inovação
são valores requeridos para os colaboradores do grupo

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: 04/05/2020

COMPANY
Voltalia
DEPARTAMENTO
O&M
CARGO
Técnico de O&M II
LOCAL
Brasil, Rio Grande do Norte
Início
Imediato

Se você está interessado nessa oportunidade, por favor envie o seu
CV para rslatam@voltalia.com, com o assunto: “Técnico de O&M II”.

Best Regards | Melhores Cumprimentos
Recursos Humanos
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