
SHAPING VISIONS _ 

Innovative ideas are the hallmark 
of our successes and move us on.
We are passionate about realizing
wind energy projects across the 
globe and meeting tomorrow`s 
energy technology challenges. You
and your engagement can make a 
contribution to shape the future
of renewable energies.

_ DRIVING THE FUTURE

APPLY NOW!
Are you interested? Then please submit 
your application (CV, motivation letter, 
certifi cates, earliest starting date and 
your salary expectation) via email to: 
application-ewg@enercon.de. 
Please include the Reference code. 

Reference code: 04.09/2021

Contact:
application-ewg@enercon.de

Responsabilidades
• Verifi car e apertar as uniões aparafusadas (fl ange, nacelle, 
   sistema de azimute, gerador e pás do rotor);
• Tratar da receção, descarga e verifi cação de componentes e   
   equipamentos;
• Fazer a montagem dos componentes embutidos;
• Prestar a pré-montagem e montagem das plataformas interiores  
   e dos e-módulos;
• Preparar e montar os segmentos de aço, nacelle, gerador e pás  
   do rotor;
• Fazer a selagem e pintura (reparações);
• Realizar avaliações de risco quando e onde necessário;
• Cumprir com os requisitos legais;
• Cumprir com os regulamentos, procedimentos e instruções 
   técnicas de Saúde e Segurança da Empresa;
• Reportar, de acordo com o procedimento, todas as ocorrências de  
   segurança observadas;
• Comunicar imediatamente qualquer situação perigosa observada;
• Não promover nenhum trabalho ou atividade insegura;
• Manter em boas condições e inspecionar todos os Equipamentos  
   de Proteção Individual e equipamentos de trabalho entregues 
   nas suas atividades de trabalho;
• Executar sempre a avaliação de risco de ultima hora do LMRA   
   antes de qualquer tarefa; só podem ser transportados se todos 
   os requisitos do LMRA forem atendidos;
• Informar o posto medico de qualquer condição medica relevante  
   que possa desenvolver ou qualquer medicamento prescrito que  
   possa afetar a sua capacidade de desempenhar com segurança  
   as suas funções.

Técnico de Instalação de 
Aerogeradores (Mecânica) –  
Trabalho no Estrangeiro  (m/f/d)

www.enercon.de/karriere
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Requisitos
• 12º ano Técnico-Profi ssional - área Mecânica (ou experiência   
   relevante na área);
• Conhecimentos básicos de elétrica;
• Entusiasmo pela energia eólica;
• Aptidão para trabalhos em altura;
• Mobilidade e disponibilidade para viagens permanentes fora  
   de Portugal;
• Flexibilidade, espírito de equipe;
• Boas habilidades de comunicação em inglês, escrito e falado;
• Profi ciência em aplicativos MS-Offi ce;
• Carta de condução (categoria B).

www.enercon.de/karriere


