
   

  

Vacaturenummer 2020.22 

 
Ben jij dé doelgerichte en daadkrachtige 
 

TEAMCOÖRDINATOR ONDERHOUD & STORINGEN GAS  
(1 FTE)  

 
die graag leiding geeft aan onze Monteurs Gas en planners? dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Wat ga je doen?  
Als Teamcoördinator binnen RENDO sta jij samen met het team voor een veilige en doelmatige uitvoering van 
onderhouds-, aanleg en beheerwerkzaamheden in HD en LD gasnetten. Zo zie je toe, op de in opdracht te 
verrichten werkzaamheden, zoals oplossen storingen, beoordeling werk van derden met gevaar t.a.v. eigen 
assets, uitvoeren inspecties, afhandelen klachten/vragen etc. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het doen 
van voorstellen voor de ontwikkeling van procedures/processen, systemen, materialen en 
werkmethoden/technieken. 
 
Daarnaast wordt jouw takenpakket nog aangevuld met de volgende taken:  

• Verantwoordelijk voor de realisatie van de exploitatiejaarplannen en over additionele 
onderhoudsopdrachten gedurende het jaar en het afdelingsplan en voor het veilig werken door zowel 
eigen personeel en derden. 

• Voeren van overleg met diverse partijen: uitvoerder aannemer, projectleiders, installateurs, 
energiebedrijven, technische diensten, klanten etc. en daarbij de belangen van RENDO te 
vertegenwoordigen. 

• Realiseren van de gestelde targets qua tijd, kosten, kwaliteit, levertijd en veiligheid voor onderhouds- en 
beheerwerkzaamheden.  

• Deelnemen aan de storings- en wachtdienst. 
  
Wie zoeken wij? 
Voor deze positie zijn we op zoek naar een leidinggevende die besluitvaardig is, duidelijkheid schept en initiatief 
durft te nemen. Ook ben je iemand die mensen motiveert en enthousiasmeert om gemeenschappelijke doelen te 
bereiken. 

• Je bent een technische MBO/HBO professional met een duidelijke Gas specialisatie, liefst in het bezit 
van een HGT-opleiding of anders bereid deze te volgen.  

• Je hebt ruime leidinggevende ervaring en beschikt over de juiste aanwijzingen, min. OIV/WV-distributie. 
• Je bent kostenbewust en resultaatgericht. 
• Je beschikt over een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal. 
• Kennis van de energiesector is een pré. 
 

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 evt. een bijdrage voor je aanvullende verzekeringen. 
• Doorgroei- en ontwikkelingsmogelijkheden. 
• Uitzicht op een vast dienstverband. 

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 leuke collega’s.  

 
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? Neem dan contact op met de heer Dirk Dijkstra, 
Manager Assetmanagement, 06 – 51182593 of met mevrouw Irma Plate-Wierda, Personeelsconsulent, 0522 – 
456 410 (ma-di-do). 
   
We zien graag je sollicitatie graag tegemoet. Je motivatie en curriculum vitae kan je sturen naar: 
vacatures@rendo.nl. 
   
Deze vacature is gelijktijdig zowel intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten 
voorrang. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs. 

 

Meppel, december 2020                                                                                                               RENDO, Afd. HRM 


