
   

  

Vacaturenummer 2020.16 
 

MEDEWERKER CONTROLLING & REGULERING 
(1 FTE)  

 
 
Houd je van gevarieerd werk, krijg je energie van het maken van rapportages en ben je cijfermatig en analytisch 
sterk ? 
 
Dan zoeken we jou ! 
 
Wat ga je doen ? 
Als medewerker Controlling & Regulering bij RENDO heb je een grote verscheidenheid aan werkzaamheden. 
Binnen deze stafafdeling van RENDO wordt voor alle werkmaatschappijen van RENDO zorggedragen voor de 
werkzaamheden op het gebied van verslaggeving (maand- en kwartaalrapportages) en de juridische zaken. 
Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor diverse rapportages aan toezichthoudende instanties (zoals de 
Autoriteit Consument en Markt) en is ze verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG).  
 
Het zwaartepunt van je werkzaamheden zal liggen op het gebied van in- en externe rapportages. Daarnaast voer 
je diverse controles uit op de juistheid en volledigheid van de output van processen en werkzaamheden in het 
kader van de AVG. Zo dient o.a. vastgesteld te worden dat derden die persoonsgegevens van RENDO hebben 
ontvangen in het kader van de uitvoering van een overeenkomst correct met de verstrekte persoonsgegevens 
omgaan. 
 
Wat kunnen we je bieden ? 

• 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: € 2.362,- tot € 3.539,- (afhankelijk van opleiding en ervaring) 
• Doorgroei- en ontwikkelingsmogelijkheden 
• Jaarcontract met kans op verlenging 

 
Werken bij RENDO betekent werken bij een organisatie die volop in beweging is. Een informele en collegiale 
omgeving met prima arbeidsvoorwaarden en leuke collega’s. 
 
Jij hebt: 

• Een afgeronde HBO of WO opleiding economie waarbij 0 tot 3 jaar werkervaring gewenst is 
• Goede communicatieve vaardigheden en een proactieve, kritische en resultaatgerichte houding 
• Analytisch sterk met een goed probleemoplossend denkvermogen 

 
Wie zijn wij? 
RENDO is een netbeheerder en netwerkbedrijf in Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel die huishoudens en bedrijven 
voorziet van gas, elektriciteit en glasvezel. RENDO onderscheidt zich in het faciliteren van lokale en regionale 
initiatieven in haar werkgebied. Belangrijke speerpunten voor de komende jaren zijn duurzaamheid en de 
energietransitie, waaronder 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 warmte- en 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 de heer P. 
Pittau, Manager Controlling & Regulering, 0522-856 808 of met mevrouw I. Plate-Wierda, Personeelsconsulent, 
0522-856 410 (maandag, dinsdag en donderdag). 
 
We zien je sollicitatie graag tegemoet. Je motivatie en curriculum vitae kan je sturen naar vacatures@rendo.nl 
 
Meppel, juli 2020        RENDO, Afd. HRM 


