Vacaturenummer 2019.14
RENDO zoekt voor de afdeling Assetmanagement met specialisatie Gas & Elektra energieke

TRAINEE’S
(2 fte’s)
RENDO biedt veelbelovende HBO’ers de mogelijkheid om deel te nemen aan een Trainee Programma. In dit programma
krijg je de kans om het beste uit jezelf te halen, zowel voor RENDO als voor jezelf.
Binnen RENDO is de komende jaren voor jonge mensen een kans om zich in ons mooie vakgebied breed te
ontwikkelen. Hierbij moet gedacht worden aan het opdoen van ervaring in zowel de beleidsmatige aspecten van het vak
alsmede ervaring opdoen met werkvoorbereiding en uitvoering.
De afdeling Assetmanagement heeft als doel om naar de risico’s te kijken en te bepalen welke maatregelen minimaal
nodig zijn om de kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid van de netwerken/assets op orde te houden, dit in nauwe
samenwerking met de afdeling Onderhoud & Storingen en Aanleg & Investeringen.
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.
Voor de gas georiënteerde functie zoeken wij:
Een trainee met minimaal HBO Werktuigbouwkunde. De komende twee jaar bestaat het werk voor ongeveer 50% uit het
mee uitontwikkelen van een risico- en toestandsregister als onderdeel van het totale assetmanagementsysteem. Je zult
voor dit werk onderdeel zijn van de afdeling Assetmanagement. Voor de overige 50% wordt de kandidaat ingezet op de
uitvoerende afdeling om ook in het veld hands-on ervaring op te doen met alle uitvoerende aspecten van het werk en de
gasnetten.
Voor de elektra georiënteerde functie zoeken wij:
Een trainee met minimaal HBO Elektrotechniek of Energietechniek. De komende twee jaar bestaat het werk voor het
overgrote deel uit het ervaring opdoen met het ontwerpen en begroten van elektriciteitsnetwerken zowel voor middenals laagspanning. Hierbij zal op beleidsgebied nauw samengewerkt worden met de afdeling Assetmanagement en zal je
bij diverse projecten zowel in- als extern ingezet worden.
Voor beide functies geldt dat je een open persoon bent die sterk in zijn schoenen staat en beschikt over een goede mix
van analyse-, IT en (financiële) datakennis. Ook weet je grote lijnen te halen uit complexe informatie en ben je cijfermatig
sterk. Daarnaast beschik je over goede communicatieve vaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling). Tot slot kun je
op heldere wijze van gedachten wisselen en ben je altijd uitstekend op de hoogte van relevante ontwikkelingen op dit
gebied.
Binnen RENDO wordt gestuurd op persoonlijke ontwikkeling en brede inzetbaarheid. Beide kandidaten krijgen een
persoonlijke coach toegewezen die met enige regelmaat de ontwikkelingen evalueert en beoordeeld.
Na het trainee-traject bestaat de mogelijkheid om eventueel door te groeien in een reguliere functie binnen RENDO. Ook
ben je bereid 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 (zoals een eigen Persoonlijk budget) en met leuke collega’s. De functie is afwisselend en
uitdagend 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 – 856 885, 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.
Meppel, november 2019

RENDO Beheer BV, Afd. HRM

