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Message Human Resources
Trabalhar na VINCI Energies significa contribuir para realizações que tornam a vida mais fácil e mais
segura enquanto preparamos o futuro.

A “marca registrada” do Grupo VINCI Energies é a paixão.
Paixão por nossos negócios e pelos dos nossos clientes; paixão pelo sucesso de nossos colaboradores e de nossas unidades de negócios; paixão pela
tecnologia; cuidado com os detalhes e amor pelo trabalho bem feito. Somos um Grupo grande, com todas as possibilidades que isso envolve, para aliar
competências e formar equipes capazes de gerenciar projetos complexos. Mas somos também uma rede de Unidades de Negócios com dimensão
humana que perpetua a tradição da cordialidade, das relações interpessoais de excelência e da prestação de serviço a nível local.
O Grupo atua hoje em mais de 50 países, emprega 65.400 pessoas e gerou uma receita de 10,2 bilhões de Euros em 2015. É uma rede de 1.600
unidades de negócios e gerações de empreendedores que se uniram a ela para cultivar uma abordagem única de negócios, serviço ao cliente e
excelência técnica, por meio de suas redes de marcas, reconhecidas e diferenciadas.
A VINCI Energies é forte graças ao comprometimento e diversidade de seus profissionais. Por meio deles, você descobrirá um grupo vibrante, sólido e
organizado em unidades de negócios que favorecem o trabalho em rede, a inovação e o potencial de seus integrantes.
No Brasil a VINCI Energies implementou as marcas Actemium, inteiramente dedicada à Indústria, e a Omexom, uma rede exclusiva servindo o mercado
de energia, desde a geração até a distribuição. Já são oito unidades de negócios localizadas no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Salvador.
Integre um Grupo orgulhoso da sua riqueza humana
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