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

 
Ref.ª T201901 
Facilities Engineering Lead (M/F) 

Locaçização: Emeryville California (USA) 
 
O nosso cliente é um fornecedor inovador de tecnologia e serviços para 
a indústria eólica offshore que se encontra de momento a contratar um 
Facilities Engineering Lead para reforçar a equipa dos EUA, com sede na 
Califórnia. A missão do nosso cliente é tornar a sua tecnologia mais 
competitiva, segura, confiável e ambientalmente correta para projetos 
eólicos offshore. 

 

Responsabilidades: 
O Facilities Engineering Lead estará a gerir um grupo de engenheiros e desenhadores multidisciplinares como 
parte do Grupo de Design e Sistemas Marítimos. Este grupo fornece serviços de engenharia e design para uma 
multiplicidade de projetos em vários estágios de projeto. Os serviços de engenharia e design para esse grupo 
incluem sistemas mecânicos e de tubos de casco, sistemas elétricos e de instrumentação e layout geral da 
plataforma. 

Gerir o trabalho de uma pequena equipe de engenheiros e desenhadores interdisciplinares para cumprir os prazos 
específicos do projeto para entregas de engenharia, incluindo: 

 Relatórios de análise de engenharia (relatórios de dimensionamento de tubulação, estudos de carga 
elétrica, etc.); 

 Conjuntos de desenhos de engenharia 2D para sistemas de tubagem, Sistemas elétricos e de 
instrumentação, layouts de equipamentos e arranjos gerais; 

 Especificações de equipamentos, tabelas de dados, requisições de materiais e avaliações de propostas 
técnicas; 

 Várias entregas de fabricação, como MTOs, Consultas Técnicas, etc. 
 Fornecer QA / QC do trabalho de engenharia de projetos com ênfase nas disciplinas de mecânica, 

tubagem e elétrica; 
 Fornecer QA/QC de desenho 2D e 3D modelação esforços de grupo; 
 Interface com engenheiros de outras disciplinas da empresa (estrutural, hidrodinâmica, instalação, 

ancoragem) para garantir que os requisitos do projeto são atendidos; 
 Interface com fornecedores de turbinas, fornecedores de equipamentos e outras partes externas para 

garantir que todos os requisitos do projeto sejam definidos para o sistema marítimo e o grupo de design; 
 Acompanhar de perto as fases de planeamento e execução da fabricação para fornecer suporte conforme 

necessário, especialmente durante as etapas de Procurement. 

 

 

 



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

Requisitos & Qualificações: 

 Mestrado em área relevante de engenharia (engenharia mecânica, engenharia elétrica, etc.) 
 Experiência no setor offshore é desejada, experiência operacional navio / offshore é um plus 
 Conhecimento dos padrões da indústria mecânica e elétrica: ASME, ISO, ASTM, IEEE, etc. 
 Conhecimento dos padrões offshore é um plus: ABS, BV, DNV, API, etc. 
 Capacidade de realizar tarefas básicas de engenharia nas disciplinas de Mecânica, Tubagem e E & I. 
 Capacidade de conduzir revisões de modelos multidisciplinares para deteção de interferências/choques, 

riscos de HSE, etc. 
 É necessário ter experiência anterior na aquisição de equipamentos e suporte a procurement. 
 Fortes habilidades técnicas e de análise; 
 Orientação sistemática e detalhada; 
 Boa capacidade de comunicação escrita e oral; 
 Capacidade de trabalhar de forma independente, auto-motivado e focado; 
 Experiência comprovada de trabalho em contexto multidisciplinar, colaborativo e de equipa mundial. 

 

Condições Oferecidas:  

Pacote salarial adequado à experiência apresentada; 

Oportunidade de desenvolvimento de carreira; 

Vínculo contratual estabelecido diretamente com o cliente; 
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