
    

  

Vacaturenummer 2021.09 
 
RE-NET is vanwege uitbreiding op zoek naar een:  

 
  

TEAMCOÖRDINATOR RE-NET  
(1 FTE)  

  
Als Teamcoördinator RE-NET geef je operationeel leiding aan het team van RE-NET en ben je verantwoordelijk 
voor de uitvoering van de beheer en onderhoudsactiviteiten van RE-NET binnen de gestelde kaders. Een ander 
belangrijk aandachtsgebied zal zijn de verdere professionalisering van de beheerorganisatie naarmate RE-NET 
verder groeit.  
 
Wat ga je doen?  
Als Teamcoördinator geef je dagelijks leiding aan het team van RE-NET opdat dat de beheer- en 
onderhoudsactiviteiten binnen de kaders van de DVO’s worden uitgevoerd op een kostenefficiënte wijze.  
 
In deze functie rapporteer je aan de Manager Financiën & Regulering en bepalen jullie samen de activiteiten van 
RE-NET. Stelt op basis hiervan de eisen/wensen van de aanpassingen vast, prioriteert en houdt je op de hoogte 
van voortgang en realisatie.  
 
Daarnaast bestaat jouw takenpakket uit de volgende taken:  

• Het opstellen van het organisatieplan en het daaruit afgeleide jaarplan voor de beheer- en 
onderhoudsactiviteiten. 

• Je rapporteert per kwartaal over de voortgang t.a.v. het jaarplan en de mate waarin doelstellingen 
(veiligheid, bedrijfszekerheid, efficiëntie, tijd, kwaliteit, kosten, omzet en resultaat) zijn gerealiseerd. 
Maandelijks rapporteer je over de voornaamste knelpunten, successen en risico’s. 

• Controleert de juistheid en volledigheid van de facturatie van de uitgevoerde werkzaamheden onder de 
beheersovereenkomsten en de juistheid en volledigheid van de verantwoorde kosten per project. Hier 
ben je resultaatverantwoordelijke. 

• RE-NET vertegenwoordigen in externe gremia/platforms, met onderwerpen die aansluiten bij je taken. 

• Voert jaarlijks functioneringsgesprekken en indien nodig meermalen per jaar resultaatgesprekken. 
 

Wie zoeken wij?  
Wij zoeken een HBO opgeleide professional op technisch gebied die stevig in zijn schoenen staat en beschikt 
over sterke communicatieve vaardigheden en daarbij leidinggevende capaciteiten. Je bent commercieel, 
analytisch, resultaatgericht en denkt in kansen en mogelijkheden. Bovendien ben je goed op de hoogte van de 
recente ontwikkelingen en trends op glasvezelgebied.  
  
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; 

• Scholingsmogelijkheden; 

• Doorgroei- en ontwikkelingsmogelijkheden; 

• Jaarcontract met kans op verlenging. 
Een (integriteits)screening kan onderdeel zijn van de werving & selectie procedure. 

 

Werken bij RE-NET 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?   
RE-NET is één van de bedrijfsonderdelen vallend onder de RENDO Holding. RE-NET heeft belangen in 
glasvezelnetwerken en richt zich op het beheren hiervan. Vanuit de gedachte dat internet snel en voor iedereen 
even toegankelijk moet zijn, is RE-NET betrokken en verzorgt verschillende glasvezelactiviteiten in Overijssel en 
Drenthe.  

 

 
 



    

  

 
Meer informatie:    
Heb je nog vragen of wil je meer informatie over deze vacature? Dan kun je contact opnemen met Paul 
Pittau, Manager Financiën & Regulering, 0522-856 808 of met Dorien Kiezebrink – ten Klooster, HR Adviseur, 
0522-856 410. 

 

We zien graag 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.   
   
Meppel, maart 2021                                                                                                                   RENDO, Afd.HRM  
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