Vacaturenummer 2021.25
RENDO is op zoek naar een enthousiaste:

GIS SPECIALIST DATAVERWERKING ELEKTRA
Configuratiebeheer
(40 uur)
Wil jij bijdragen aan de energietransitie? Heb jij een elektrotechnische achtergrond en vind je data interessant?
Dan zoeken wij jou!
De energietransitie is volop van start en wij als RENDO zitten er midden in. Dataverwerking is een belangrijk
onderdeel hiervan. In deze functie draag je bij aan een goed en betrouwbaar netbeheer.
Wie zoeken wij?
Je gaat aan de slag met het digitaal verwerken van mutaties op het gebied van elektriciteit- en OV-netten binnen
het GIS-systeem. Je registreert midden- en laagspanningskabels, kabelverdeelkasten en transformatorstations
met alle bijbehorende data. Deze informatie wordt je aangereikt door derden of je achterhaald deze zelf op
locatie. Je zorgt ervoor dat de data gegevens up to date zijn en blijven.
Een gedeelte van de werkzaamheden bestaat uit werkvoorbereiding op het gebied van kleinverbruik. Denk hierbij
aan het opstellen van een begroting en het maken van de ontwerptekening ter voorbereiding. Je bent het grootste
gedeelte van je tijd bezig met het verwerken van de data en een klein deel van je tijd met de werkvoorbereiding.
Wie ben jij?
•
Jij hebt een technische MBO-opleiding (niveau 4), bij voorkeur elektrotechniek;
•
Jij hebt kennis van Microstation, G-technology, Designer en Viewer;
•
Je bent zeer accuraat en kunt zelfstandig werken;
•
Je hebt goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;
•
Jij bent in het bezit van rijbewijs B.
Wat bieden wij jou?
•
Salarisindicatie o.b.v. fulltime: € 2.628,- tot € 3.610,- bruto (afhankelijk van opleiding, kennis en
•
ervaring).
• 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;
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 jij nog vragen of wil je meer informatie over deze vacature? Dan kun je contact opnemen met de heer Johan
Bijl, Coördinator configuratiebeheer op nummer 06-51572509 of met Dorien Kiezebrink – ten Klooster, HR
adviseur op nummer 06-29632684.

Solliciteren:
Heb je interesse in deze functie en voldoe je aan de gestelde eisen, dan is RENDO op zoek naar jou! Solliciteer
door je motivatie en Curriculum Vitae naar de afdeling HRM te sturen: vacatures@rendo.nl.
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