Vacaturenummer 2020.13b

MONTEUR INFRA ELEKTRA
Als monteur bij RENDO verricht je installatie- en onderhoudswerkzaamheden aan Laag- en
Middenspanningsinstallaties/kabelnetten.
Wat ga je doen ?
In je rol als monteur houd je je naast het verrichten van installatie – en onderhoudswerkzaamheden bezig met het
uitzoeken en oplossen van storingen en verzorg je de aanleg bij perceelaansluitingen van zowel groot- als
kleinverbruikers. Je zorgt tevens voor een goede en tijdige administratieve afhandeling van de werken en
opdrachten en je wordt ingedeeld in de storings- en wachtdiensten.
Bij een fulltime dienstverband bieden we jou:
• Persoonlijk budget van 18% (bestaande uit vakantietoeslag, ADV en overig budget)
• Eindejaarsuitkering van 3,7%
• DI-budget (duurzame inzetbaarheid ad € 500,- per jaar
• 4 weken vakantie, 36 uur spaarverlof, 36 uur wachtdienstverlof (indien van toepassing)
• Goede pensioenregeling
• Collectieve ziektekostenverzekering en een bijdrage voor je aanvullende verzekeringen
• Scholingsmogelijkheden
• Bedrijfsbus
• Salaris variërend van € 2.162,- tot € 3.539,- (afhankelijke van opleiding en ervaring)
Een (integriteits)screening kan onderdeel zijn van de werving & selectie procedure.
Werken bij RENDO betekent werken bij een organisatie die volop in beweging is. Een informele en collegiale
omgeving met prima arbeidsvoorwaarden en met leuke collega’s.
Wie ben jij?
• Je hebt MBO werk- en denkniveau, richting Elektrotechniek (aanvulling met een vaktechnische opleiding
en/of opleiding en ervaring conform de BEI is een pre)
• Je bent bereid om vakgerichte opleidingen te volgen
• 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 kan zowel zelfstandig als in een team goed opereren
• Je vindt het leuk om met mensen om te gaan en bent representatief en communicatief sterk
• Je hebt een flexibele werkhouding
• Woorden als veiligheidsbewust, verantwoordelijkheidsgevoel, besluitvaardig en stressbestendig, zijn je
op het lijf geschreven.
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 je nog vragen of wil je meer informatie over deze vacature? Dan kun je contact opnemen met mevrouw
I. (Irma) Plate-Wierda, 0522-856 410.
We zien je sollicitatie graag tegemoet. Je motivatie en curriculum vitae kan je sturen naar vacatures@rendo.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

