TÉCNICO DE O&M
(M/F)

Data do Anúncio: 14-02-2017

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 segmento de Operação & Manutenção (O&M) está a recrutar um
Técnico de O&M, que terá 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.

Interpretar desenhos e diagramas elétricos;
Realizar serviços de manutenção de componentes elétricos;
Executar relatórios de acompanhamento de atividades de operação e
manutenção;
Cumprimento do plano de Manutenção Preventiva designado para
todos os equipamentos;
Operação e resolução de todas as avarias existentes;
Cumprimento de todos os KPI’s obrigatórios.

REFERÊNCIA
14.2017
EMPRESA
Voltalia
BUSINESS LINE
Operação & Manutenção
FUNÇÃO
Técnico de O&M
DEPARTAMENTO
Operação & Manutenção
LOCALIZAÇÃO
Lisboa, Portugal
DATADE INÍCIO
1 de Março de 2017

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.

QUALIFICAÇÕES:
O candidato ideal deverá ter/ ser:









9º Ano de escolaridade;
Curso profissional de Eletricidade;
Conhecimento de Desenho Técnico;
Conhecimentos na área de energia solar fotovoltaica (preferencial);
Conhecimentos MS Office;
Conhecimentos de inglês (preferencial);
Disponibilidade para deslocações nacionais.

Competências-chave:





Orientação para o Cliente / Qualidade de Serviço;
Atitude / Responsabilidade / Rigor;
Abertura para a Mudança;
Capacidade de trabalho em equipa.

A sua candidatura será analisada por Daniela Mendes.
Se estás interessado nesta oportunidade,envia-nos o teu CV para
voltaliarecruits@voltalia.com, com o assunto “14.2017 – Técnico de O&M
Lisboa”.

