Vacaturenummer 2020.10
MONTEURS GAS & LEERLING MONTEURS GAS
Als monteur bij RENDO houd je je onder andere bezig met het aanleggen van hoofdleidingen en aansluitleidingen
en lokaliseer en repareer je gaslekken.
Als leerling monteur krijg je de kans om hierbij te assisteren om je zo te ontwikkelen tot volleerd en zelfstandig
opererend monteur.
Wat ga je doen ?
Als monteur Gas bij RENDO ga je bij veel verschillende projecten aan de slag. Je bent veel bezig met het
aanleggen van hoofdleidingen en aansluitleidingen. Ook lokaliseer en repareer je gaslekken en ben je bezig met
het uitvoeren van preventief onderhoud aan de gasnetten, aansluitleidingen, meteropstellingen en de
bijbehorende voorzieningen. Je plaatst en onderhoudt slimme gas- en elektrameter inrichtingen en lost storingen
op. Op termijn zal je ook gaan meedraaien in de storings- en wachtdiensten.
Daarnaast heb je ook nog de volgende taken:
•
Verzorgen van de bijbehorende administratieve werkzaamheden
•
Afsluiten van klanten bij einde levering en/of wanbetaling
•
Uitvoeren van grondwerkzaamheden
Wat bieden we jou ? (obv fulltime)
Naast een leuke en uitdagende baan bij een informele en collegiale organisatie die volop in beweging is bieden
we je:
•
Persoonlijk budget ad 18% (incl. vakantietoeslag)
•
DI-budget (duurzame inzetbaarheid) ad € 500,- per jaar
•
4 weken vakantie en 36 uur spaarverlof
•
Goede pensioenregeling
•
Collectieve ziektekostenverzekering en een bijdrage voor je aanvullende verzekeringen
•
Scholingsmogelijkheden
•
Bedrijfsbus
•
Fulltime formatie plaats
•
Marktconform salaris (afhankelijk van opleiding en ervaring)
Wie ben jij?
•
Je hebt MBO werk- en denkniveau en affiniteit met techniek. Daarnaast ben je bereid om vakgerichte
opleidingen te volgen.
•
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.
•
Als je een VCA-basis diploma hebt is dat een pré.
Wie zijn wij?
RENDO is een netbeheerder en netwerkbedrijf in Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel. RENDO onderscheid 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 jij nog vragen of wil je meer informatie over deze vacature? Dan kun je contact opnemen met de heer H.J.H.
(Helmut) Feringa, manager algemene zaken, 0522-856 420.
Solliciteer door je motivatie en curriculum vitae naar vacatures@rendo.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

