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ASSUNTO: Comunicação – Comunicado

Coordenador de Risco
Nosso departamento de Regulatório & Comercialização está em
busca de um (a) Coordenador de Risco para dar suporte à equipe
nas seguintes atividades:
•

•
•

•
•

Elaboração das políticas de risco corporativas e políticas de risco
para os negócios do Grupo, bem como acompanhar o
cumprimento de suas diretrizes e limites de risco junto às áreas
responsáveis, identificando e reportando desvios e definindo junto
às áreas os planos de ação para enquadramento/cumprimento
dos limites
Elaboração e acompanhamento dos mapas de riscos
Análise e acompanhamento do risco de mercado e seus
instrumentos de proteção em função da exposição a preço de
energia, taxa de juros e moedas
Análise e acompanhamento do risco de crédito com análise sobre
evolução do nível de inadimplência
Elaboração de reporte periódico sobre a evolução dos mapas de
riscos, o cumprimento das políticas de risco e o surgimento de
novos riscos

PERFIL DESEJADO:
• Graduação completa em Administração, Economia, Física ou
Engenharia
• Pós/MBA/Mestrado em Economia, Finanças, Gestão Empresarial,
Auditoria ou Riscos
• Experiência minima de 5 anos nas atividades descritas
• Excel avançado
• Inglês intermediário, avançado será um diferencial
• Conhecimentos básicos de contabilidade
• Conhecimento de regulação e setor elétrico
• Conhecimento estatístico e @Risk
• Facilidade de comunicação e relacionamento interpessoal
• Comprometimento, proatividade e hands on

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: 28/08/2020
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Brasil, Rio de Janeiro
Início
Imediato

• Organização
• Habilidade e facilidade com números
• Habilidade para lidar com grande volume de trabalho e de análise
de dados simultaneamente
• 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: “Coordenador de Risco”.

Best Regards | Melhores Cumprimentos
Recursos Humanos
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