Vacaturenummer 2019.10
RENDO is op zoek naar een:

WERKVOORBEREIDER/NETONTWERPER ELEKTRA
(1 fte)
Als Werkvoorbereider/netontwerper Elektra binnen RENDO ga je elektriciteitsnetten (midden- en laagspanning)
en OV-netten ontwerpen, voorbereiden, berekenen, tracé verkennen en begroten. Ook muteer je netdelen bij
reconstructies (traceren en schouwen van leidingtracé’s met plaatsbepaling van de verschillende
installatieonderdelen en het maken van kostenramingen/begrotingen/offreren voor de uit te voeren
werkzaamheden). Het voorbereiden en/of ontwerpen van grotere aansluitingen op de betreffende netten en het
opstellen van offertes voor de aanvrager van deze aansluitingen behoort eveneens tot je takenpakket. Tevens
signaleer je tekortkomingen in de netconfiguraties waardoor o.a. capaciteitsproblemen kunnen ontstaan en doet
voorstellen ter verbetering.
Daarnaast zijn de volgende werkzaamheden ook op deze functie van toepassing.
•
Opstellen van delen van de jaarlijkse investeringsplannen ten behoeve van de netten en installaties en
het onderbouwen van investeringsvoorstellen.
•
Voeren van overleg aangaande de werkzaamheden met diverse afdelingen binnen RENDO en extern
met Gemeenten, Rijks- en overheidsinstanties, evenals met overige Netwerkbedrijven en
belanghebbenden.
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.
Wie zoeken wij?
Wij zoeken een technisch opgeleide professional met een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur elektro- en/of
energietechniek. Aanvullende scholing in een of meerdere vakgebieden bijv. MGT.
Tevens beschik je over ervaring binnen het vakgebied of delen hiervan en ben je gemotiveerd om in jezelf te
investeren c.q. opleidingen te volgen. Je bent iemand die stevig in zijn schoenen staat, neem je initiatief, ben je
kostenbewust, resultaatgericht en besluitvaardig en beschik je daarnaast over goede communicatieve
vaardigheden. Kennis van de energiesector is een pré.
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 wordt uitgevoerd bij RENDO te
Meppel. Deze functie betreft een fulltime formatieplaats.
Meer informatie:
Heb jij nog vragen of wil je meer informatie over deze vacature? Dan kun je contact opnemen met de heer Jan
Hoogeveen, Teamleiding Aanleg & Investeringen, 0522 – 856 833 of met mevrouw Irma Plate-Wierda,
Personeelsconsulent, 0522 – 856 410 (di-wo-do).
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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