
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!
Os Candidatos devem enviar o Currículo, 
identifi cando no „Assunto“ a zona a que 
se candidatam, para o seguinte endereço 
de e-mail: application-ewg@enercon.de.

Location: Algarve (entre Armação de Pêra  
  e Loulé)

Contact
application-ewg@enercon.de

RESPONSABILIDADES:
• Executar as manutenções curativas e preventivas eletromecânicas  
   nos aerogeradores;
• Garantir a execução das tarefas atribuídas de acordo com as Regras  
   internas;
• Cumprir os tempos estabelecidos na execução das tarefas 
   atribuídas em planeamento;
• Reportar aos Supervisores o desenvolvimento dos trabalhos;
• Elaborar os relatórios diários de acordo com o estabelecido, bem  
   como documentar todas as tarefas realizadas;
• Estabelecer a comunicação estreita com o Supervisor da 
   Manutenção e com o Supervisor Local da Manutenção bem como  
   com todos os Colaboradores da região onde está integrado;
• Zelar pela segurança da Equipa de trabalho cumprindo as normas,  
   regras e legislação em vigor;
• Zelar pelos recursos da Empresa ao dispor do técnico para o 
   desempenho das suas funções;
• Garantir a qualidade do serviço realizado de acordo com as Normas  
   e Regras internas;
• Apoiar a integração e formação de todos os novos Colaboradores de  
   acordo com as Regras em vigor;
• Garantir, no âmbito das suas funções, o cumprimento das Normas  
   de Segurança e Saúde no Trabalho em vigor na Empresa;
• Promover o espírito de Equipa tendo em vista o cumprimento dos  
   objetivos da região;
• Atualizar as instruções internas do grupo ENERCON de forma  
   permanente;
• Apresentar soluções para melhorar a efi ciência e redução de 
   custos.

QUALIFICAÇÕES: 
• Formação técnica nas áreas de Eletricidade e/ou Eletromecânica  
   (Mínimo 12º ano técnico-profi ssional); 
• Aptidão física para trabalhos em alturas; 
• Gosto pela área da Energia Eólica; 
• Residência permanente na zona a que se candidata;

Técnico de Manutenção de Aerogera-
dores (m/f/d) - Algarve

www.enercon.de/karriere
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• Disponibilidade para deslocações nacionais e internacionais; 
• Bons conhecimentos de Informática em MS Offi ce, Lotus Note e  
   MAM;
• Bons conhecimento de Inglês;
• Titularidade de Carta de Condução (Categoria B)

www.enercon.de/karriere


