Vacaturenummer 2019.11

RENDO is op zoek naar een:

MONTEUR ELEKTRA
(1,0 fte)
Als Monteur bij RENDO verricht je installatie- onderhoudswerkzaamheden aan Laag- en Middenspanningsinstallaties.
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 elektrische-net gereed maken voor de toekomst en tot
slot het aanleggen van glasvezel netwerken in Drenthe en Overijssel.
Wat ga je doen?
Je werkt in het team “onderhoud & storingen Elektra”. De werkzaamheden worden voornamelijk uitgevoerd in
onze elektriciteitsnetwerken in Steenwijk en Hoogeveen e.o.
In je rol als Monteur Elektra hou je je bezig met:
• aanleg/onderhoud van laag- en middenspanningsstations;
• aanleggen en onderhouden van laag- en middenspanningsnetten, waaronder ook het veilig schakelen in
het LS/MS-net;
▪ het opsporen van storingen en op veilige en snelle wijze zelfstandig storingen verhelpen in de laag- en
middenspanningsnet;
▪ aansluitingen van zowel groot- als kleinverbruikers;
Tot slot zorg je voor een goede en tijdige administratieve afhandeling van de opgedragen werken/opdrachten. In
je rol als monteur word je in de toekomst ingedeeld in de storings- en wachtdienst
Wie zoeken wij?
Wij zoeken iemand met een MBO werk- en denkniveau, richting Elektrotechniek aangevuld met een
vaktechnische opleiding. Werkervaring conform de richtlijnen BEI incl. certificaat BEI, BLS en BHS en VCA-VOL.
Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken. Daarnaast ben je klantgericht, representatief, communicatief
vaardig en beschik je over een flexibele instelling. Woorden als veiligheidsbewust, verantwoordelijkheidsgevoel,
besluitvaardig en stressbestendig, zijn je op het lijf geschreven.
Tevens ben je bereid om in voorkomende gevallen werkzaamheden te verrichten die niet direct met Elektra te
maken hebben.
Omdat wij een bedrijf zijn dat continu in beweging is, is het belangrijk voor ons dat je bereid bent tot het volgen
van opleidingen.
Wat bieden wij jou?:
Werken bij RENDO betekent werken bij een organisatie die volop in beweging is. Een informele en collegiale
omgeving met prima arbeidsvoorwaarden en met leuke collega’s. De functie is afwisselend en uitdagend en wordt
uitgevoerd bij RENDO te Meppel. Het betreft een vaste formatieplaats.Het basissalaris, gebaseerd op een 38
urige werkweek en is afhankelijk van opleiding en ervaring. Daarnaast gelden extra toelagen voor oa de
storingsdienst.
Meer informatie:
Heb jij nog vragen of wil je meer informatie over deze vacature? Dan kun je contact opnemen met de heer J.
Fransen afdelingscoördinator, 0522 – 856 441 of met de afdeling HRM, 0522 – 856 421.
Solliciteren:
Heb je interesse in deze functie en voldoe je aan de gestelde eisen, dan is RENDO op zoek naar jou! Solliciteer
door je motivatie en Curriculum Vitae naar de afdeling HRM te sturen: vacatures@rendo.nl.
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