Divulgação de Vagas

20/08/2021

Nº 129/2021
CLASSIFICAÇÃO:
( x ) EMPREGO
( ) ESTÁGIO
VAGA OFERECIDA:
Técnico de Levantamento
NOME DA EMPRESA: Luminae
END.: Rua Vicente Rodrigues da Silva
BAIRRO: Piratininga
CIDADE: Osasco
 (Tel): 2613-6626
FALAR COM: Poliana ou Ingrid
SETOR: Recrutamento e seleção
Ingrid.pereira@luminae.com.br ou
E-MAIL:
FAX.:
(11)94507-6919 whats
FORMA de CONTATO: ( ) TELEFONAR
( x ) CURRÍCULO
( )COMPARECER
ÁREA DE ATUAÇÃO: Levantamento
HORÁRIO DE TRAB.: Segunda a sexta das 08:00 ás 18:00 (Disponibilidade de horário)

PERFIL DA VAGA:

BENEF.:

SAL.1000

(x ) SEGURO DE VIDA

Segue as informações da vaga:
Vaga: Técnico de Levantamento
Tipo de vaga: CLT
Horário: Administrativo
Empresa: Luminae
Salário: 2.794,27
Benefícios: VT, VR (20/Dia), convenio médico/odontológico/farmácia/faculdade, seguro
de vida, Day Off, parcerias com SENAI e SESI.
Requisitos: Técnico em eletrotécnico/ técnico em edificações ou técnico em desenho da
construção civil, Pacote Office e Habilitação categoria B, NR 10 , NR 35, NR 18 PTA.
Conhecimento em AutoCAD 2D, Leitura e execução de desenhos técnicos
Você irá trabalhar:
Coletar dados de consumo energético em potenciais clientes, realizando visitas aos
clientes, para identificar e quantificar luminárias e lâmpadas existentes, elaborar planilha
de LVT e enviar para a equipe de projetos, a fim de fornecer dados de consumo
energético necessários para elaboração de projetos que atendam às expectativas
econômicas do cliente. Coletar dados Arquitetônicos em potenciais clientes, em
situações que o cliente não tiver a planta do local, elaborar croqui com layout em DWG
e caso o cliente fornece a planta, executar a conferência das medidas e layout
existentes, para obter as informações arquitetônicas necessárias, para elaboração dos
projetos. Coletar e marcar dados da estrutura do local em potenciais clientes, identificar
e avaliar o tipo de estrutura de fixação das luminárias existentes, assim como a altura da
instalação e tamanho dos nichos (luminárias embutidas), para obter as informações dos
tipos de luminárias que serão utilizadas nos projetos. Notar os níveis de iluminação
atuais em potenciais clientes, registrando com fotos os níveis de iluminação existentes,
realizando medições com luxímetro, de acordo com os parâmetros pré-estabelecidos de
cada cliente, para obter os níveis de iluminação atuais, para elaboração de projetos que
atendam as normas e/ou níveis estipulados pelo cliente. Coletar dados para elaboração
de relatório pré e pós Obra, registrando com fotos os níveis de iluminação alcançados
após instalação dos projetos Luminae e executa o As Built da obra (como ficou
instalado), para obter as informações necessárias para os relatórios enviados ao cliente.
Elaborar relatórios semanais das atividades exercidas, colocando data, horários, cliente
e tipo de visita realizada, para alimentar os indicadores da área.

( x ) V. TRANSP . ( x ) V. REF. ( ) ASSIST. MED.
( ) CESTA BÁSICA

( ) OUTROS. Quais?
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