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Project Controller
Nosso departamento de EPC está em busca de um (a) Project
Controller para ser responsável das seguintes atividades:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Acompanhamento os pagamentos e curvas de desembolso
Reportes periódicos de andamento financeiro
Interface com os fornecedores para garantir o cumprimento das
obrigações financeiras dos contratos
Interação com a equipe de planejamento financeiro para garantir
o aporte de recursos necessários à execução dos projeto
Atualização em tempo necessário às necessidades de caixa dos
projetos
Reporte a equipe de planejamento financeiro sobre as operações
em curso e detalhes financeiros
Implementação
de
novos
métodos
de
controle
e
acompanhamento para melhorar a qualidade e precisão das
informações financeiras
Coleta de informações financeiras necessárias para contratos
externos e apoio às decisões
Elaboração de cash-flows para contratos ou planilhas de cálculo
para suporte às decisões
Interação com clientes externos e/ou internos para entendimentos
diversos relativos a parte financeira
Acompanhamento dos resultados da linha de negocios (P&L)

PERFIL DESEJADO:
•
•
•
•
•
•

Graduação em Administração, Finanças, Contabilidade ou
Engenharia
7 anos de experiencia nas atividades descritas
Experiência em projetos de construção e/ou energia desejada
Fluente em Português e Inglês
Conhecimento avançado em Excel (VBA, tabelas dinámicas)
Conhecimento fiscal

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
EPC
CARGO
Project Controller
LOCAL
Brasil, Rio de Janeiro
Início
Imediato

•
•
•
•
•
•
•

Comprometimento e senso de responsabilidade
Boa capacidade analítica
Foco na qualidade e resultados
Boa capacidade de comunicação
Capacidade em trabalhar de maneira autonoma
Aptidão para apresentações
Espirito de 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: “Project Controller”.

Best Regards | Melhores Cumprimentos
Recursos Humanos
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