Vacaturenummer 2020.22
RENDO is op zoek naar een energieke persoonlijkheid. Ben jij dat? Wij hebben plaats voor een:
DISTRIBUTIEMONTEUR GAS
Wat ga je doen ?
Als monteur gas bij RENDO houd je je onder andere bezig met onderhoud en het oplossen van storingen in de
hoge en lage druknetten en in aansluitleidingen. Tevens werk je af en toe in de meterkast om een storing in de
slimme meter op te lossen of een huisdrukregelaar of hoofdkraan te vervangen. Daarnaast hoort het af- en
heraansluiten van klanten i.v.m. einde levering of leegstand ook bij de werkzaamheden. Op termijn ga je ook
meedraaien in de storingswachtdiensten.
Wie ben jij?
•
Je hebt een afgeronde mbo-opleiding niveau 3, richting gastechniek;
•
Je hebt ervaring als monteur gas;
•
Je bent in het bezit van de aanwijzing VIAG VP of AVP;
•
Je bent in het bezit van VCA-basis;
•
Je bent in het bezit van rijbewijs B (BE is een pré);
•
Je hebt veiligheid voor jezelf en anderen hoog in het vaandel;
•
Je staat open voor veranderingen die de energietransitie met zich mee zal brengen;
•
Je bent zelfstandig en verantwoordelijk en je bent in staat om je eigen werk te organiseren;
•
Je bent niet snel uit het veld geslagen wanneer er een verandering is en bent communicatief sterk;
•
Je woont, bij voorkeur, in het netgebied van RENDO omdat je in deze regio (in de toekomst)
storingswachtdiensten draait.

Wat bieden we jou?
Naast een leuke en uitdagende baan bij een informele en collegiale organisatie die volop in beweging is bieden
we je:
•
Marktconform salaris (afhankelijk van opleiding en ervaring)
•
Persoonlijk budget ad 18% (incl. vakantietoeslag) en 3,7% eindejaarsuitkering;
•
DI-Budget (duurzame inzetbaarheid) ad € 500,- per jaar;
•
4 weken vakantie en 36 uur spaarverlof;
•
Goede pensioenregeling;
•
Collectieve ziektekostenverzekering en evt. een bijdrage voor je aanvullende verzekeringen;
•
Scholingsmogelijkheden;
•
Doorgroei- en ontwikkelingsmogelijkheden;
•
Laptop en smartphone
•
Bedrijfsbus
Een (integriteits)screening kan onderdeel zijn van de werving & selectie procedure.
Wie zijn wij?
RENDO is een netbeheerder en netwerkbedrijf in Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel. RENDO onderscheidt zich in
het faciliteren van lokale en regionale initiatieven in ons werkgebied. 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.
Meer informatie:
Heb je nog vragen of wil je meer informatie over deze vacature? Dan kun je contact opnemen met Klaas Hattem
Teamcoördinator Onderhoud en Storingen gas, 06-51429869 of met Dorien Kiezebrink – ten Klooster, HR
Adviseur, 06-29632684 (ma, di en do).
We zien je sollicitatie graag tegemoet. Je motivatie en curriculum vitae kan je sturen naar: vacatures@rendo.nl
Meppel, november 2021
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