We staan wereldwijd voor de uitdaging om de klimaatverandering tegen te gaan. Het energielandschap is
drastisch aan het veranderen. Samen met provincies, gemeenten, waterschappen, netbeheerders en energie
initiatieven zetten we de duurzaamheidsambities vanuit het klimaatakkoord om in regionale energie strategieën
en transitie visies voor warmte. We zijn daarom op korte termijn op zoek naar een:

ADVISEUR ENERGIETRANSITIE
(1 FTE)
Als Adviseur Energietransitie speel je een belangrijke rol bij de energietransitie in ons werkgebied. Je bent vanuit
N-TRA sparringpartner voor genoemde partijen en je vertegenwoordigt de RENDO Holding belangen in diverse
regionale en landelijke overleggen. Daarnaast werk je actief mee in diverse projecten waarmee we bezig zijn. Met
het realiseren van deze projecten dragen wij bij aan onze visie om in 2030 100% duurzame gassen in onze
gasnetten te transporteren. We zitten nu op ruim 10% en gaan daarmee zeker de goede kant op maar er is ook
nog veel te doen!
Wat ga je doen?
Als Adviseur Energietransitie ga je partners informeren en adviseren tijdens de totstandkoming van deze plannen
met het oog op het toekomstbestendig maken van de energie-infrastructuur. Je gaat samen met deze partners de
energietransitie in de regio’s vastleggen in regionale energie strategieën en transitie visies warmte en laat je de
potentie van duurzame gassen en de bestaande energie infrastructuur in deze plannen terugkomen. In je rol
binnen de projecten zul je samen met lokale initiatiefnemers de juiste projectpartners betrekken, haalbaarheid
toetsen en sturen op realisatie van de groen gas projecten. We willen van de projecten van het papier af, van
beleid naar uitvoering!
Wie zoeken wij?
• Jij bent een HBO opgeleide technische professional. Kennis en/of ervaring in de energiesector is een
pré;
• Jij hebt goede communicatieve vaardigheden die je kan toepassing in de overheids-setting van Provincie
en Gemeente;
• Jij beschikt over een pragmatische en flexibele instelling. Daarnaast beschik je over overtuigingskracht
op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau en ben je praktisch en resultaatgericht.
Wat kunnen we je bieden?
• Salarisindicatie o.b.v. fulltime: € 2.348, - tot € 4.013,- bruto (afhankelijk van opleiding, kennis en
ervaring). Dit salaris kun jij ophogen met je persoonlijk budget tot maximaal € 4.414,30 per maand;
• Persoonlijk budget ad 18% (incl. vakantietoeslag) en 3,7% eindejaarsuitkering.
• DI-Budget (duurzame inzetbaarheid) ad € 500,- per jaar.
• 4 weken vakantie, 36 uur spaarverlof en 36 uur wachtdienstverlof (indien van toepassing)
• Reiskostenvergoeding en mogelijkheden tot fiscale uitruil;
• Goede pensioenregeling.
• Collectieve ziektekostenverzekering en evt. een bijdrage voor je aanvullende verzekeringen.
• 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 met leuke collega’s.
Wie zijn wij?
RENDO is een netwerkbedrijf in Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel. RENDO wil samen met haar
dochteronderneming N-TRA, onderscheidend zijn in het faciliteren van lokale en regionale initiatieven aangaande
de energietransitie. Zij is op deze terreinen partner van haar negen aandeelhoudende gemeenten. Belangrijke
speerpunten voor de komende jaren zijn de toename van groen gas in het 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 glasvezel netwerken in Drenthe en Overijssel. N-TRA richt zich met name
op het versnellen en concretiseren van de energietransitie samen met haar stakeholders.
Meer informatie:
Heb jij nog vragen of wil je meer informatie over deze vacature, dan kun je contact opnemen met de heer Harry
van der Geest, Coördinator Energietransitie, 0522 – 786 170 of met Dorien Kiezebrink – ten Klooster, HR
Adviseur, 06-29632684. Kijk ook eens op onze websites www.n-tra.nl of www.rendo.nl.
We zien je sollicitatie graag tegemoet. Je motivatie en curriculum vitae kan je sturen naar vacatures@rendo.nl.
Meppel
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