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Coordenador de Modelagem de Preço
Nosso departamento de Regulatório & Comercialização está em
busca de um (a) Coordenador de Modelagem de Preço que será
responsável pelas seguintes atividades:
•
•
•

•
•

Analisar balanço energético de oferta e demanda de curto prazo
e dimensionamento do seu impacto na curva futura de preços
Acompanhar os calendários de revisões quadrimestrais e seus
principais parâmetros
Definir o grau de automação e uso de recursos tecnológicos inhouse (e nuvem) para o melhor equacionamento de custo x
velocidade
Hierarquizar cenários e definir junto com o Head Trader a
prioridade das rodadas
Desafiar o trading desk com apontamento de intervalos de
confiança de preços, bem elaborados cenários de stress-test, e
potenciais "black swans" não identificados pelo histórico
disponível

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

COMPANY
Voltalia
DEPARTAMENTO
Regulatório & Comercialização
CARGO
Coordenador de Modelagem de Preço
LOCAL
Brasil, Rio de Janeiro

PERFIL DESEJADO:
• Graduação em Administração, Economia, Engenharia ou áreas
afins
• Mínimo de 5 anos de experiência nas atividades descritas
• Pós/MBA/Mestrado em Economia, Finanças, Gestão Empresarial,
Auditoria ou Riscos será um diferencial
• Office avançado, principalmente Excel
• Inglês avançado (será testado)
• Conhecimento de regulação e setor elétrico
• Conhecimento estatístico (Programação Dinâmica Estocástica
Dual) e @Risk
• Experiência com Newave/Decomp/Dessem
• Facilidade de comunicação e relacionamento interpessoal
• Comprometimento, proatividade e hands on
• Organização
• Habilidade e facilidade com números

Início
Imediato

• 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
Modelagem de Preço”.

Best Regards | Melhores Cumprimentos
Recursos Humanos
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