Vacaturenummer 2019.08
RE-NET is op zoek naar een:

MEEWERKEND COÖRDINATOR AANLEG, BEHEER & ONDERHOUD
(1 fte)
Als Meewerkend Coördinator Aanleg, Beheer & Onderhoud ben je verantwoordelijk voor de uitvoering en
aansturing van diverse operationele werkzaamheden in onze glasvezelnetwerken.
Wie zijn wij?
RENDO is een netbeheerder en netwerkbedrijf in Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel. RENDO wil als
netwerkbedrijf onderscheidend zijn in het faciliteren van lokale en regionale initiatieven in haar werkgebied.
RENDO is op deze terreinen partner van haar negen aandeelhoudende gemeenten. Belangrijke speerpunten
voor de komende jaren zijn de toename van groen gas in het RENDO-netwerk, onderzoeken van mogelijkheden
naar toepassing van waterstof in het distributienetwerk, het elektriciteitsnet gereed maken voor de toekomst en tot
slot het aanleggen van glasvezelnetwerken in Drenthe en Overijssel.
RE-NET is één van de nieuwe bedrijfsonderdelen vallend onder de RENDO Holding en richt zich op de aanleg en
het beheer en onderhoud van glasvezelnetwerken. Vanuit de gedachte dat internet snel en voor iedereen even
toegankelijk moet zijn, is RE-NET betrokken en verzorgt verschillende glasvezelactiviteiten in Overijssel en
Drenthe, in het bijzonder in de buitengebieden.
Wat ga je nog meer doen?
Je werk is in eerste instantie vooral operationeel gericht in de vorm van het plaatsen van patches in PoP’s en het
(laten) oplossen van incidenten die kunnen optreden bij nieuwe of bestaande klanten.
Verder zal je toezien op de (kwaliteit van de) door RE-NET en haar aannemers of onderaannemers uit te voeren
werkzaamheden in de diverse glasvezelnetwerken. Hierbij kun je denken aan verplaatsingen van FTU’s,
na-aanleg, nieuwbouw- of reconstructieprojecten en onderhoud van onze PoP’s. Ook zal je je in voorkomende
gevallen bezighouden met het opstellen van schaderapporten, als voorbereiding op het verder afwikkelen van
schadeclaims.
Je uitdaging zit in het correct, efficiënt en met het juiste kwaliteitsniveau laten uitvoeren van deze
werkzaamheden en het ontwikkelen van mogelijkheden om verbeteringen aan te brengen die leiden tot
vermindering van kosten ofwel het verhogen van efficiency en effectiviteit. Tevens houd je toezicht op het VGMbeleid en corrigeert waar nodig.
Het aantal netwerken dat RE-NET beheert is groeiende en met deze groei zullen bij gebleken geschiktheid en
interesse ook je werkzaamheden verschuiven van uitvoerend naar meer aansturend/begeleidend. Op termijn zal
je dan bijvoorbeeld nieuwe medewerkers inwerken en meer coördinerend of sturend dan uitvoerend functioneren.
Wie zoeken wij?
Wij zoeken een technische onderlegde medewerker op MBO(+) niveau in de richting Civiel, Milieu en/of GWW. Je
hebt ruime ervaring in aanleg-, beheer-, storing- en onderhoudswerkzaamheden van glasvezelnetwerken. Je bent
iemand die kwaliteitsbewust is. Vanwege de frequente contacten met zowel klanten als opdrachtgevers en
serviceproviders beschik je over goede communicatieve vaardigheden, ook beschik je over financieel inzicht.
Woorden als resultaatgericht en besluitvaardig zijn je op het lijf geschreven.
Wat bieden wij jou?
Werken bij RE-NET betekent werken bij een organisatie die volop in beweging is. Een informele en collegiale
omgeving met prima arbeidsvoorwaarden en met leuke collega’s. Uitvalsbasis voor deze functie is onze locatie in
Meppel, maar je werkzaamheden worden grotendeels ‘in het veld’ uitgevoerd.
Deze functie betreft een vaste formatieplaats. De overeenkomst zal in eerste instantie aan worden gegaan voor
de duur van 1 jaar met uitzicht op verlenging.
Meer informatie:
Heb jij nog vragen of wil je meer informatie over deze vacature? Dan kun je contact opnemen met
de heer H. Kisjes, Projectleider Beheer & Onderhoud, 0522 – 768 103, of met mevrouw I. Plate-Wierda,
Personeelsconsulent, 0522 – 856 410 (maandag, dinsdag en donderdag).
Solliciteren:
Heb je interesse in deze functie en voldoe je aan de gestelde eisen, dan is RE-NET op zoek naar jou! Je kunt je
belangstelling kenbaar maken door je motivatie en Curriculum Vitae naar de afdeling HRM te sturen:
vacatures@rendo.nl.
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