
   

Vacaturenummer 2020.14 

JUNIOR (DATA) ADVISEUR ENERGIETRANSITIE  
 

Wil jij betekenis geven aan de veel besproken energietransitie ? Je bezig houden met groen gas en een 
fossielvrij energiesysteem? Alles weten over waterstof ? Je verdiepen in warmtenetten ? De mogelijkheden 
onderzoeken van zonne-energie ? 

Dan zoeken we jou ! 

Er wordt veel van onze energie-infrastructuur gevraagd, meer dan ooit. Het elektriciteitsnet wordt steeds 
zwaarder belast en ons gasnet krijgt met nieuwe duurzame gassen te maken. Hierdoor verzwaren we 
netten, maken we ze slimmer en bouwen we bestaande netten om. We moeten hierbij op de korte termijn 
met de juiste inzichten investeringsbeslissingen nemen voor de langere termijn. En daar hebben we jou 
voor nodig! 
 
Wat ga je doen: 
Je gaat zorgdragen voor het verkrijgen van inzicht in in- en externe ontwikkelingen rondom de 
energietransitie en werkt aan instrumenten om de gevolgen hiervan inzichtelijk te maken. Hierbij houdt je je 
bezig met het interpreteren en overzichtelijk maken van data. Je voert analyses uit en werkt aan 
verschillende energietransitieprogramma’s zoals duurzame elektriciteitsopwekking, waterstof, groen gas en 
laadinfrastructuur. Je monitort daarnaast  de netcapaciteit en netimpactanalyses met behulp van 
verschillende toekomstscenario’s en ondersteunt in de projectontwikkelingen en impactanalyses voor de 
afdeling Klant en Markt.   
 
Wat kunnen we je bieden ?  
We bieden je een goede leeromgeving waarin je de kans krijgt je nader te ontwikkelen in een markt die 
volop in beweging is. 
 

• 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 

• Reiskostenvergoeding en mogelijkheden tot fiscale uitruil 

• Goede pensioenregeling 

• Collectieve ziektekostenverzekering en een bijdrage voor je aanvullende verzekeringen  

• Scholingsmogelijkheden 

• Salarisindicatie: € 2.257,- tot € 3.857,- (afhankelijk van opleiding en ervaring) 

• Jaarcontract met kans op verlenging 
 
Jij hebt: 

• Goede communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk) 

• Affiniteit/ervaring met programmeren en kennis van moderne analyse tools (bijvoorbeeld R, 
Python) 

• Je kunt goed zelfstandig werken en bent een goed verbinder 
 
Als junior (data) adviseur energietransitie heb je een WO opleiding in de richting van Energietechniek. Je 
hebt ervaring met het maken van data analyses en simulaties en affiniteit met het energienet. De 
energietransitie geeft je een boost en je houdt ervan om gevoeligheden door te rekenen en te denken in 
scenario’s. Adviezen formuleer je scherp en duidelijk en je weet de kennis van je collega’s daarin in te 
passen. Je zoekt de verbinding op en gaat graag de discussie op inhoud aan.   
 
Wie zijn wij? 
N-Tra is een onderdeel van de RENDO groep, een organisatie met een open en collegiale sfeer die zich 
bezighoudt met het netbeheer en netwerkbedrijf in de regio’s Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel. We zijn 
onderscheidend 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 jij nog vragen of wil je meer informatie over deze vacature? Dan kun je contact opnemen met Harry 
van der Geest 0522-768170. 
 

Solliciteer door je motivatie en curriculum vitae naar de afdeling HRM te sturen: vacatures@rendo.nl.  
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld ! 
 
 


