OPPORTUNITY
OPPORTUNITÉ
OPORTUNIDADE

HUMAN RESOURCES
ASSUNTO: Comunicação – Comunicado

TÉCNICO DE OBRA (Alta Tensão) (M/F)
A área de negócio de Construção da Voltalia está à procura de um
Técnico de Obra (Alta Tensão) para supervisionar e verificar as

Na Voltalia somos apaixonados pelas
energias renováveis! Somos produtores
de energia eólica, solar, hidráulica e de
biomassa e, também, um prestador de
serviços para os clientes, tais como,
Desenvolvimento, EPC, O&M e
Distribuição.

atividades relacionadas com as linhas de transmissão/subestações
(engenharia, construção e comissionamento) com possível integração na
equipa local de Operação & Manutenção (O&M), com as seguintes
responsabilidades:
•

•

•

Fazer parte da equipa local durante a execução das obras das
plantas fotovoltaicas;
Supervisionar as obras no local das linhas de alta tensão e
equipamentos da subestação;
Coordenar e supervisionar o subcontratado durante a construção
dos sistemas e equipamentos de alta, média e baixa tensão e
garantir interfaces entre as atividades civis, elétricas e
mecânicas;

Estamos em 18 países, divididos por 4
continentes e, oferecemos uma
capacidade de operação global aos
nossos clientes. Estamos listados no
Euronext market em Paris desde Julho
de 2014.
Tem a energia que procuramos?
Data do Anúncio: 13-05-2020

REFERÊNCIA
Do you have the energy we need?
20.2020
EMPRESA
Voltalia
DEPARTMENTO
Construção

•

Acompanhar e supervisionar os testes e comissionamento no
local;

•

Acompanhar, supervisionar e participar no comissionamento local
dos sistemas e equipamentos de tensão;

LOCALIZAÇÃO
Lisboa e Vale do Tejo, Portugal
Algarve, Portugal

•

Interpretar desenhos e diagramas unifilares;

DATA INÍCIO
Setembro 2020

•

Realizar serviços de manutenção de componentes elétricos;

•

Redigir relatórios de acompanhamento das atividades de O&M;

•

Cumprir o plano de manutenção preventiva para todos os
equipamentos;

•

Operação e resolução de todas as falhas existentes;

•

Conformidade com todos os KPI’s necessários.

TÍTULO DA FUNÇÃO
Técnico de Obra (Alta Tensão)

REQUISITOS:
O candidato ideal deverá ter:
•

Mínimo de 5 anos de experiência comprovada em sistemas de
energia elétrica ao nível dos sistemas de transmissão e
distribuição;

•

Elevado conhecimento dos sistemas e equipamentos de tensão;

•

Bom nível de conhecimento em:
o

Design de sistemas de tensão;

o

Aparelhagem isolada a gás AT e MT;

o

Componentes de subestações de alta tensão e MT
(disjuntores, transformadores de tensão, transformadores
de

corrente,

interruptores,

isoladores,

pára-raios,

capacitores);
o

Equipamentos auxiliares da subestação (baterias, UPS,
painéis de distribuição de BT, ...);

o

Cabos e linhas aéreas;

o

Redes de aterramento de subestações;

o

Proteção contra raios;

•

Conhecimento de desenho técnico;

•

Fluente em inglês (francês ou outros idiomas será uma vantagem);

•

Conhecimento da área solar fotovoltaica (preferencial);

•

Conhecimento do MS Office;

•

Disponibilidade para viagens nacionais.
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Competências-Chave:
•

Proativo, independente e autónomo;

•

Pensamento crítico na resolução de problemas;

•

Forte capacidade de planeamento;

•

Elevado sentido de integridade e capacidade para criação de
relações de confiança;

•

Capacidade de trabalhar em equipa.

Se estiver interessado nesta oportunidade, envie por favor o seu CV para
voltaliarecruits@voltalia.com, com o assunto “20.2020 - Técnico de Obra
(Alta Tensão)”.
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