Vacaturenummer 2022.01

Voor onze afdeling ICT zoeken wij een

.NET ONTWIKKELAAR
(1 FTE)
Wil jij bijdragen aan de energietransitie? Ben jij innovatief en resultaat gericht? Dan zoeken wij jou!
De energietransitie is gestart en volop in beweging en wij als RENDO zitten er middenin. Er komt veel op ons af.
Voor uitbreiding op de afdeling zoeken wij een .Net ontwikkelaar.
Wat ga je doen?
Als ontwikkelaar ben je medeverantwoordelijk voor het ontwerpen, ontwikkelen, ondersteunen en onderhouden
van applicaties. Het betreft hier dan complexe ICT-producten die feilloos moeten functioneren niet alleen binnen
de RENDO-omgeving, maar ook breder binnen de Energiesector. Je ontwikkelt applicaties binnen een DevOps
.NET ontwikkelomgeving (C#). Dit volgens het Microsoft Secure Development Lifecycle proces. Je onderhoudt
bestaande applicaties en werkt aan nieuwe applicaties. Daarnaast ontwikkel je koppelingen met externe partijen,
zodat deze integreren in de RENDO-omgeving. Uiteraard voer je systeemtesten uit en je maakt
systeemdocumentatie.
Onze ICT-afdeling bestaat uit ongeveer 16 mensen. De sfeer op de afdeling en in de organisatie is informeel.
Werken bij RENDO betekent werken aan een betrouwbaar netbeheer in de regio. Wij zijn een organisatie die
volop in beweging is. Een informele en collegiale omgeving met prima arbeidsvoorwaarden en leuke collega’s
Wie zoeken wij?
• Jij hebt minimaal een afgeronde Hbo-opleiding;
• Jij hebt kennis van en ervaring met moderne ontwerp- en ontwikkelings-methoden (Zoals MS SDL,
Microservices, API’s, Webservices);
• Jij hebt kennis van .Net, C#, SQL, SOAP, webservices, XML, HTML, CSS, MVC, WCF, ervaring
met Xamarin is een pré;
• Jij hebt in Agile teams gewerkt en affiniteit met DevOps;
• Jij hebt sociale en analytische vaardigheden om resultaten te leveren in een compact team;
• Je bent gedreven, assertief, analytisch, leergierig, innovatief, een teamplayer en resultaatgericht.

Wat kunnen we je bieden?
• Een salaris tot maximaal € 4.330,- bruto (afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring). Dit salaris kun jij
ophogen met je persoonlijk budget tot maximaal € 4.763,- per maand;
• 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.

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 glasvezelnetwerken in Drenthe en Overijssel.

Meer informatie:
Heb je nog vragen of wil je meer informatie over deze vacature? Dan kun je contact opnemen met Dick
Tuin, Teamleider ICT, 0522-856 424.
We zien graag je sollicitatie graag tegemoet. Je motivatie en curriculum vitae kan je sturen naar
vacatures@rendo.nl
Meppel, april 2022

RENDO, Afd. HRM

