TÉCNICO DE SEGURANÇA, SAÚDE E
AMBIENTE - ESTÁGIO

Data do Anúncio: 07-06-2017

(M/F)
Na Voltalia, somos apaixonados pelas energias renováveis. Somos uma
empresa internacional (cotada na Euronext Paris desde Julho de 2014) e
produzimos eletricidade a partir de múltiplas fontes de energia (eólica, solar,
hídrica e biomassa). Atualmente, temos uma capacidade total instalada de 451
MW e também fornecemos outros serviços para os nossos clientes, como
acontece na área de desenvolvimento, construção, manutenção e exploração
de centros de produção de energia. Com um crescimento favorável, o nosso
grupo já se encontra presente em 17 países, espalhados por 4 continentes,
oferecendo aos nossos clientes uma capacidade operacional global. O Grupo
contribui fortemente para o desenvolvimento sócio-económico das regiões
onde está presente e desenvolve parcerias rentáveis com todos os
stakeholders, a todos os níveis.
Se partilhas a nossa ambição e paixão pelas energias renováveis, a Voltalia
tem uma carreira para ti...
O nosso Departamento de Segurança, Saúde e Ambiente está a recrutar
dois Técnicos de Segurança, Saúde e Ambiente Estagiários, uma para a
região do Montijo e outro para a nossa Sede em Oliveira de Frades. A
reportar ao Gestor de Segurança e Ambiente, terão como principais
responsabilidades:













A Voltalia é uma empresa Francesa de energias
renováveis, listada no mercado regulado
Euronext em Paris desde Julho de 2014 e
presente em quatro energias: energia eólica,
solar, hídrica e biomassa. Em 2016 adquiriu a
Martifer Solar, líder global em Desenvolvimento,
EPC e Serviços de O&M no mercado
fotovoltaico.

Desenvolvimento de Planos de Segurança e Saúde e Procedimentos
de Inspeção e Prevenção para atividades de risco;
Colaboração na manutenção do registo interno de acidentes de
trabalho e seu tratamento;
Participação em reuniões de segurança no trabalho;
Realização de inspeções de segurança e conformidade legal em
Segurança e Saúde no Trabalho de acordo com as especificações e
normas aplicáveis;
Através da análise de documentos, garantir que os trabalhadores da
empresa e todos aqueles que trabalham em seu nome cumprem a
legislação;
Assegurar que as máquinas que podem ser utilizadas pelos
colaboradores da empresa e por todos os que trabalham em seu
nome, cumprem os requisitos mínimos de segurança de acordo com a
legislação;
Coordenação (funcional) do trabalho com o Gestor de Segurança,
Saúde e Ambiente e com os Responsáveis do Site;
Validação das definições e especificações dos diferentes
equipamentos de segurança no local de trabalho;
Verificação e suporte técnico em termos de Segurança e Saúde no
Trabalho;
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Formação de trabalhadores e subcontratados da Voltalia, relativa a
boas práticas em termos de Segurança, Saúde e Ambiente no
Trabalho;
Verificação da conformidade legal ambiental;
Apoiar na implementação e gestão do Sistema Integrado de Gestão
de Qualidade, Segurança e Meio Ambiente (QSE) e colaborar na
definição e implementação de todos os procedimentos e documentos
relativos às actividades QSE (se aplicável);
Colaborar no processo de melhoria contínua através de auditorias e
acompanhamento de processos internos.

QUALIFICAÇÕES:
O candidato ideal deverá ter/ ser:





Formação em Segurança e Saúde no Trabalho (Licenciatura ou Curso
Técnico Nível 6);
Experiência e/ou conhecimentos no setor de energias renováveis
(preferencial);
Bons conhecimentos de MS Office;
Bons conhecimentos de Inglês (mandatório).

Competências-chave:





Boa relação interpessoal;
Resiliência;
Foco nos resultados;
Demonstração de capacidades de iniciativa e autonomia.

A tua candidatura será analisada por Daniela Mendes.
Se estás interessado nesta oportunidade de carreira, por favor, envia-nos o teu
CV para voltaliarecruits@voltalia.com, com o assunto “34.2017 – Técnico de
Segurança, Saúde e Ambiente - Estágio PT, indicando a localização a que
concorres”.
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