Vacaturenummer 2020.06
Enavi is op zoek naar een:
TRAINEE DATA ANALYSE (0,8-1 FTE)
Zoek jij een technisch georiënteerde baan met veel verantwoording, afwisseling en ontwikkelingsmogelijkheden?
Dan ben jij degene die we zoeken!
ENAVI is een zelfstandig opererend onderdeel van de RENDO-groep. Het is een innovatieve organisatie die
volop in beweging is en zich bezighoudt met innovatieve productontwikkelingen in de energiesector. Enavi
verzorgt de energievoorziening en energiemeting bij bedrijven en organisaties die veel energie verbruiken en
levert met name middenspanningsinstallaties en meetinrichtingen op maat en geeft hierin adviezen. De sfeer
binnen ENAVI is informeel en we gaan collegiaal met elkaar om op de werkvloer.
Wat ga je doen ?
Je gaat je bezighouden met onderhouden van contacten met zakelijke grootverbruikers en andere marktpartijen.
Om je kennis te verbreden krijg je een intern scholingstraject en zal je deelnemen aan landelijk werkgroepen.
Je bent de coördinator tussen de zakelijke klant en de monteur. Naast een aantal administratieve klantprocessen
ligt de nadruk van de functie binnen het technisch vlak.
Daarnaast heb je de volgende taken:
▪ Doorvoeren van data vanuit meetapparatuur van de grootverbruikers
▪ Collecteren, valideren, repareren, opslaan en distribueren van meetdata conform de opgestelde
meetdata.
▪ Opstellen van rapportages
▪ Beheren van het meterpark elektra en gasmeters
▪ Onderhouden van contacten met vertegenwoordigers van andere marktpartijen en deelnemen aan
landelijke werkgroepen.
Wat bieden wij jou? (obv fulltime):
• Persoonlijk budget ad 18% (incl. vakantietoeslag)
• DI-budget (duurzame inzetbaarheid) ad € 500,- per jaar
• 4 weken vakantie en 36 uur spaarverlof
• Reiskostenvergoeding en mogelijkheden tot fiscale uitruil
• Goede pensioenregeling
• Collectieve ziektekostenverzekering en een bijdrage voor je aanvullende verzekeringen
• Scholingsmogelijkheden
• Jaarcontract met kans op verlenging
Functie-eisen
Als trainee in deze innovatieve werkomgeving heb je HBO werk- en denkniveau en beschik je over een flinke
portie technisch inzicht. Als je kennis hebt binnen de elektrotechniek geniet dat onze voorkeur. Je bent analytisch
sterk en bent goed in het structureren van je werkzaamheden. Je wilt graag je kennis verbreden in deze
innovatieve markt en staat open voor het volgen van opleidingen en trainingen binnen het vakgebied.
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. Innovatie en
productontwikkeling binnen de energietransitie zijn belangrijke speerpunten de komende jaren. De energiesector
is sterk in ontwikkeling, waarbij de rol van aardgas ter discussie staat. RENDO wil haar focus op primair
elektriciteit- en gasnetwerken verbreden met warmte- en glasvezel netwerken.
Meer informatie:
Heb jij nog vragen of wil je meer informatie over deze vacature? Dan kun je contact opnemen met de heer H.J.H.
Feringa, Manager Algemene zaken, 0522 - 856 420
Solliciteer door je motivatie en Curriculum Vitae naar de afdeling HRM te sturen: vacatures@rendo.nl.

Meppel, maart 2020

RENDO, Afd. HRM
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

