Vacaturenummer 2019.16
RENDO is ook op zoek naar een:

TEAMCOÖRDINATOR AANLEG & INVESTERINGEN
(1 fte)
Als Teamcoördinator Aanleg & Investeringen realiseer je veilig de overeengekomen opdrachten van de afdeling
Assetmanagement binnen de gestelde kaders (kwaliteit, prijs en levertijd), waarbij de bedrijfszekerheid zoveel
mogelijk gegarandeerd wordt en de bedrijfsdoelstellingen gerealiseerd worden. Je geeft leiding aan de
Projectleiders, Werkvoorbereiders/netontwerpers en Coördinator Configuratiebeheer. Je maakt jaarplannen en
voorstellen om doelstellingen te realiseren en rapporteert per kwartaal de voortgang ten aanzien van het jaarplan.
Tevens ben je eindverantwoordelijk voor de in opdracht verrichte werkzaamheden voor afdeling
Assetmanagement zoals, ontwerpen en voorbereiden van aansluitingen en netten, capaciteitsberekeningen,
aanvragen vergunningen, opstellen specificaties en ligging van netten en aansluitingen, aanleggen van netten,
maken aansluitingen (vanaf aanvraag tot en met verwerking in informatiesysteem), standaard schades toekennen
en vaststellen, maken offerten voor aansluitingen, afhandelen technische contacten, inkoop/contractmanagement
uitbestede diensten. Tot slot vertegenwoordig je de organisatie in diverse externe gremia en platforms.
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 opgeleide technische professional met een afgeronde HBO-opleiding, HTS Werktuigbouwkunde
en/of Energietechniek aangevuld met opleidingen op vaktechnisch gebied o.a. HGT of Hoogspanning/midddenspanning en de nodige ervaring. Een vereiste is dat je beschikt over diepgaande specialistische kennis op
meerdere vakgebieden/beleidsterreinen. Je beschikt over een heldere visie op de te verrichten werkzaamheden
en tevens over sterke communicatieve vaardigheden, waarbij woorden als delegeren, instrueren en coachen je
op het lijf zijn geschreven.
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. De functie wordt uitgevoerd bij RENDO te Meppel met als standplaats
Meppel.
Meer informatie:
Heb jij nog vragen of wil je meer informatie over deze vacature? Dan kun je contact opnemen met de heer D.
Dijkstra, Manager Assetmanagement, 0522 – 856 855, of met mevrouw I. 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.
Deze vacature is ook intern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.
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