Vacaturenummer 2022.09

Wij zijn wij op zoek naar een:

BEDRIJFSJURIST
(32-40 uur)
Heb jij brede kennis van en interesse in meerdere rechtsgebieden en spreekt werken in een organisatie die zich
bezig houdt met de energietransitie jou aan? Dan zoeken wij jou!
Wat ga je doen?
Als bedrijfsjurist ben je samen met je collega het eerste aanspreekpunt binnen RENDO voor alle bedrijfsjuridische
aangelegen. Je gaat aan de slag met het geven van advies en voorbereiden van besluitvorming in uiteenlopende
juridische aangelegenheden op het gebied van meerdere rechtsgebieden. Je hebt een leidende rol in het
screenen/beoordelen/opstellen van algemene voorwaarden en alle soorten (nieuwe) contracten (in- en verkoop).
Daarbij zul je ook risico’s inventariseren inzake aansprakelijkheden en eigendomsrisico’s.
Je zult optreden als gemachtigde namens RENDO bij geschillen, claims en/of strafzaken en over gaan tot het
schrijven van dagvaardingen, bezwaar- en beroepsschriften en pleitnotities. Het mede beoordelen van datalekken
en dataverzoeken behoort ook tot je werkzaamheden alsmede het beheren van de verzekeringsportefeuille.
De meest voorkomende aandachtsgebieden zijn privaat- en contractenrecht en het specifieke gas-, elektriciteit-,
warmte- en telecommunicatierecht. Daarnaast privacy-,ondernemings-,bestuurs-, en aanbestedingsrecht..
De afdeling C&R is verantwoordelijk voor de controle van de interne financiële processen, rapportages, de
regulering ten aanzien van Energie-netwerken en juridische zaken binnen de RENDO-Groep.

Functie-eisen
•
Een afgeronde juridische WO-opleiding;
•
Een aantal jaren relevante werkervaring;
•
Kennis en affiniteit van de energiesector is een sterke pré;
•
Kennis en affiniteit van de privacy wetgeving en de AVG is een pré;
•
Energiek en leergierig;
•
Kritische instelling;
•
Proactief en zelf startend;
•
Goede communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk);
•
Gestructureerde werkwijze;
•
Heldere rapportagestijl.
Wat kunnen we je bieden?
•
Een salaris tot maximaal € 4.695,- 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 een bijdrage voor je aanvullende verzekeringen;
•
Scholingsmogelijkheden;
Een (integriteits)screening of assessment 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 elektriciteitsnet gereed maken voor de toekomst en tot
slot het aanleggen en beheren van 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 Paul Pittau
Manager Controlling & Regulering, 06-47947789 of met Dorien Kiezebrink - ten Klooster, HR adviseur, 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.
Meppel, juni 2022

RENDO, Afd. HRM

