ELEC
CTRA – NORTE,
N
Sociedad
S
de Unipe
essoal, S.A.
S
Sedde :

Av. Drrº Baltazar Lo
opes da Silva nº 10 C.P. 5
59 – S.Vicente
e

Telefo
one + 238. 2321432 Fax + 23
38. 2313014

e
email:
electra.n
norte@electra..cv

São Vic
cente – Cabo
o Verde

REC
CRUTAME
ENTO EXT
TERNO DE
E TÉCNIC
CO SUPER
RIOR
A Electra
E
Norrte, SA prretende reccrutar 1 Técnico Supperior paraa a Unidad
de de
Distrribuição de Água da Ilha
I
do Sal (Departam
mento de Opperações dee Rede - Electra
Norte), em regim
me de contraato a prazo, nas
n seguintees condiçõess:
Habiilitações Liiterárias
L
Licenciatura
a em Engennharia nas áreas
á
de: Hidráulica; Recursos
R
Híídricos; Civ
vil ou
M
Mecânica.

dições Exiggidas
Cond
Idade não suuperior a 35 anos;
E
Experiência
profissionaal mínima no ramo de 5 anos;
D
Domínio
de informáticaa, na óptica do utilizado
or (Microsooft Office e Autocad);
F
Facilidade
d comunicaação e excellente relacio
de
onamento innterpessoal;;
E
Espírito
de liderança;
l
C
Carta
de conndução na categoria B;
N
Nacionalida
de Cabo-veerdiana;
S
Sentido
de responsabilidade.
Atrib
buições
•

•
•

Coordennar e gerir:
 As actividades
a
operacionaais de distriibuição de água,
á
de foorma a garaantir a
satissfação dos consumos.
c
 Em sintonia com o Departtamento de Produção de
d Água, asssegurar a gestão
g
eficiiente do sisttema de disttribuição.
 Fluxxo de caudaais nas aduttoras e redee de distribuuição e todaas as activid
dades
relaccionadas coom o sistemaa de adução
o e distribuição de águaa.
Executarr/supervisioonar o cumpprimento daa qualidadee de serviçoo da distrib
buição
de água;
Garantir o controloo da qualiddade da águ
ua em todaa a extensãoo do sistem
ma de
distribuição da Eleectra no Saal, desde a adução até
a o pontoo de entreg
ga ao
consumiidor, atravéss da realizaçção de análiises laboratooriais;

•

Planificaar e optimizzar os custoss de exploraação das reddes;

•

Apoiar o Departamento Técnicco-Comerciial, na resolução de Orrdens de Serrviço,
na análisse e resolução de reclam
mações relaacionadas coom a distribbuição de ág
gua;

•

Apoiar a Unidade de Gestão de Activos Operacionais, na actualização
permanente do cadastro dos activos operacionais da distribuição de água;

•

A monitorizar, analisar e reportar os indicadores operacionais e financeiros
associados à distribuição de água, de modo a garantir uma gestão eficiente da
capacidade e disponibilidade dos recursos da distribuição;

•

Analisar os indicadores de gestão do serviço e implementação de medidas
preventivas e correctivas sempre que necessário, para assegurar a realização dos
objectivos do serviço;

•

Elaborar os relatórios de reporte das actividades do serviço, de modo a garantir o
cumprimento das obrigações legais, corporativas e de regulação, relativas ao
fornecimento de toda a informação relevante respeitante ao desempenho do
serviço.

•

Elaborar, analisar, orçamentar e executar pequenos projectos hídricos e de
extensão de redes.

Oferece-se
Salário compatível;
Outras regalias vigentes na Empresa.
Local de trabalho
Ilha do Sal
Selecção
A selecção será feita com base na análise curricular e entrevista.
Prazo e local da entrega das candidaturas
A candidatura deverá ser entregue até às 16H30 do dia 20 de Outubro de 2016,
pessoalmente, na Sede da Electra, SARL, sita na Av. Dr. Baltazar Lopes da Silva n.º 10, 1º
andar, nas instalações da Electra na Palmeira - ilha do Sal, por via postal ou por fax
(2324446).
A candidatura deve ser dirigida a:
Unidade de Serviços Administrativos e de Recursos Humanos da Electra, SARL
“Concurso para admissão de Técnico Superior, para a Unidade de Distribuição
de Água da Ilha do Sal”
Avenida Dr. Baltazar Lopes da Silva, nº 10, 1º Andar
Caixa Postal 137
Mindelo – São Vicente
Cabo Verde
A candidatura deve conter
Carta de Apresentação;
Curriculum vitae;
Certificado de habilitações literárias;
Fotocópia do bilhete de identidade;
Comprovativo de experiência profissional;
Cópia de carta de condução.

