OPPORTUNITY
OPPORTUNITÉ
OPORTUNIDADE

HUMAN RESOURCES
SUBJECT: Communication – Announcement
SUJET: Communication – Communiqué
ASSUNTO: Comunicação – Comunicado

ANALISTA DE RH PLENO (TEMPORÁRIO)
Nosso departamento de Recursos Humanos está em busca de um
(a) Analista de RH Pleno para dar suporte à equipe nas seguintes
atividades:
• Participação nos processos de Recrutamento e Seleção em todas
as etapas (elaboração de descrição, anúncios, alinhamento de
vaga, triagem de currículos, entrevistas, logística, seleção, proposta
e contratação)
• Suporte no processo de avaliação e gestão de desempenho dos
colaboradores
• Elaboração e conferência de relatórios internos. Bem como
atualização constante do sistema de RH interno (Talent Soft – Ivolt)
• Elaboração, acompanhamento e análise do orçamento da área
• Suporte aos processos de administração de pessoal (admissões,
demissões, transferências, férias, folha de pagamento, impostos, esocial, etc)
• Implementação e acompanhamento de políticas e procedimentos
do Grupo
• Organização e atualização de arquivo físico e digital
• Suporte na comunicação interna e eventos corporativos (Ex:
comunicados, aniversariantes, campanhas, confraternizações,
seminários)

PERFIL DESEJADO:
• Graduação em Administração, Economia, Psicologia ou áreas
correlatas
• Experiência mínima de 5 anos nas atividades descritas ou similares
• Conhecimento e interesse em Finanças
• Desejável especialização ou cursos nas áreas de Recursos
Humanos
• Desejável conhecimento de legislação trabalhista e DP
• Desejável vivência em multinacional e/ou ambiente com diversidade
e diferença cultural

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: 27/08/2020

COMPANY
Voltalia
DEPARTAMENTO
Recursos Humanos
CARGO
Analista de RH Pleno
LOCAL
Brasil, Rio de Janeiro
Período
1 ano
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Inglês avançado
Espanhol Intermediário será um diferencial
Excel intermediário
Facilidade relacionamento interpessoal e interação
Análise crítica e raciocínio logico
Excelente comunicação
Habilidade em trabalhar com números
Habilidade de gerenciar conflitos
Comprometimento e proatividade
Hands on com capacidade para lidar com grande volume de
trabalho
• Trabalho em equipe, Empreendedorismo, Integridade e Inovação
são valores requeridos para todos os colaboradores do grupo e,
claro, ser gente boa

Se você está interessado nessa oportunidade, por favor envie o seu
CV para rslatam@voltalia.com, com o assunto: “Analista de RH Pleno
(Temporário)”.

Best Regards | Melhores Cumprimentos
Recursos Humanos
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