
Se preenche os requisitos acima mencionados, por favor envie a sua candidatura através do e-mail: 
rfernandes@qsr.consulting com a RefªT201901, Project Manager (M/F). 

Ref.ª T201901 
Gestor de Projeto (M/F) 

Locaçização: Aix en Provence, França

O nosso cliente é um fornecedor inovador de tecnologia e 
serviços para a indústria eólica offshore. No momento, está a 
contratar um Project Manager para gestão de projetos de 
Energia Eólica Offshore Flutuante. 

Responsabilidades: 
A principal função do candidato será supervisionar a gestão de um grande projeto eólico offshore, da engenharia à 

fabricação e instalação. 

As atividades incluirão: 

 Assegurar que o projeto seja executado no prazo e dentro do orçamento;

 Interagir com clientes, contratados, equipes internas de engenharia e finanças;

 Assegurar a entrega no prazo de desenhos de relatórios e consultas técnicas seguindo os registos mestres

de documentos e o cronograma do projeto;

 Compreensão das especificações de engenharia e revisões de terceiros;

 Assegurar a gestão de contratos, incluindo relatórios e faturação;

 Compreender os requisitos de QA / QC e HS & E na fase de execução do projeto e trabalhar com líderes

dessas disciplinas;

 Ser capaz de criar e acompanhar processos de gestão de work-flow;

 Liderar e recomendar esforços ligados a Compras com vários subcontratados e fornecedores. Criar RFQ,

liderar os processos de licitação quando necessário, negociar contratos.

 O candidato fará interface e também poderá fornecer suporte aos grupos de engenharia, jurídico,

estratégico e financeiro da empresa:

 Desenvolver novos cronogramas e orçamentos do projeto;

 Desenvolver documentos de gestão de projetos, como planos de execução, etc.

 Capacidade de interagir com equipas da área jurídica para implementar vários requisitos de contrato,

contratos de serviço, NDA, etc. ou ajudar na criação de novos contratos após as negociações.

Requisitos & Qualificações: 
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 10 + anos de experiência em projetos de engenharia offshore e fabricação de estruturas flutuantes; 
 Formação na área de gestão (fator preferencial); 
 Familiaridade com ferramentas comuns de gestão de projetos, cronograma e orçamento; 
 Capacidade de ler, seguir e interpretar os requisitos do contrato e documentação de engenharia; 
 Proficiência no agendamento de múltiplos fluxos de trabalho em grande projeto de engenharia; 
 Registo ético exemplar, fortes habilidades interpessoais e de trabalho em equipa. 
 Capacidade de liderança; auto-motivação e orientação para o detalhe. 
 Sensível e consciente da segurança nos locais de construção. Boa condição física. Capacidade de obter 

certificados de trabalho em altura e trabalho em espaços confinados. A Formação será devidamente 
fornecida. 

 Fluência perfeita das línguas francesa e inglesa (escrita e falada). 

 

Condições Oferecidas:  

Pacote salarial adequado à experiência apresentada; 

Oportunidade de desenvolvimento de carreira; 

Vínculo contratual estabelecido diretamente com o cliente; 
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