OPPORTUNITY
OPPORTUNITÉ
OPORTUNIDADE

HUMAN RESOURCES
ASSUNTO: Comunicação – Comunicado

TÉCNICO DE OBRA/ ELÉTRICO (M/F)
A área de negócio de Construção da Voltalia está à procura de um
Técnico de Obra/ Elétrico, com possível integração futura na equipa local

Na Voltalia somos apaixonados pelas
energias renováveis! Somos produtores
de energia eólica, solar, hidráulica e de
biomassa e, também, um prestador de
serviços para os clientes, tais como,
Desenvolvimento, EPC, O&M e
Distribuição.

de Operação & Manutenção (O&M), com as seguintes responsabilidades:
•

Supervisionar a execução das obras de instalações, garantindo
total conformidade com os padrões e procedimentos de
segurança e qualidade;

•

Verificar a correta execução da obra de acordo com a
documentação do projeto e no prazo definido;

•

•

Gerir a logística de entrada e saída de mercadorias, carga e
descarga, controlo de mercadorias e seu armazenamento;
Prestar suporte aos empreiteiros durante a execução das obras,
com toda a documentação associada;

Estamos em 18 países, divididos por 4
continentes e, oferecemos uma
capacidade de operação global aos
nossos clientes. Estamos listados no
Euronext market em Paris desde Julho
de 2014.
Tem a energia que procuramos?
Data do Anúncio: 07-05-2020

REFERÊNCIA
Do you have the energy we need?
19.2020
EMPRESA
Voltalia

•

Verificar a adaptabilidade da implementação da construção à
atividade de O&M;

DEPARTMENTO
Construção

•

Interpretar desenhos e diagramas de fiação;

TÍTULO DA FUNÇÃO
Técnico de Obra/ Elétrico

•

Realizar testes, verificações e comissionamento dos
equipamentos e sistemas instalados;

LOCALIZAÇÃO
Lisboa e Vale do Tejo, Portugal
Algarve, Portugal

•

Realizar serviços de manutenção de componentes elétricos;

DATA INÍCIO
Junho 2020

•

Redigir relatórios de acompanhamento das atividades de O&M;

•

Cumprir o plano de manutenção preventiva para todos os
equipamentos;

•

Operação e resolução de todas as falhas existentes.

REQUISITOS:
O candidato ideal deverá ter:
•

Estudos profissionais na área da Eletricidade;

•

Conhecimento de desenho técnico;

•

Conhecimento da área solar fotovoltaica (preferencial);

•

3 a 5 anos de experiência, preferencialmente no setor da energia;

•

Conhecimento de MS Office;

•

Fluente na língua inglesa (preferencial);

•

Disponível para deslocações (nacionais e internacionais).

Competências-Chave:
•

Resolução de problemas;

•

Capacidade de analisar dados de uma variedade de fontes;

•

Boa capacidade de comunicação;

•

Flexível, enérgico, resiliente e confiante;

•

Orientação para o cliente/ qualidade de serviço;

•

Responsabilidade e organização;

•

Capacidade de trabalhar em equipa;

•

Capacidade para trabalhar em ambientes multiculturais.

Se estiver interessado nesta oportunidade, envie por favor o seu CV para
voltaliarecruits@voltalia.com, com o assunto “19.2020 - Técnico de Obra/
Elétrico”.
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