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We staan wereldwijd voor de uitdaging om de klimaatverandering tegen te gaan. Het energielandschap zal daartoe drastisch 
veranderen. We gaan van een centrale en voornamelijk fossiele energievoorziening naar een meer decentraal en duurzaam 
energiesysteem. N-TRA (100% dochter van RENDO Holding) wil in Drenthe en Overijssel deze transitie mede vormgeven. De 
energie infrastructuur moet toekomstbestendig en duurzaam zijn. Samen met provincies, gemeenten, waterschappen en 
netbeheerders willen we duurzaamheidsambities vanuit het klimaatakkoord omzetten 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 vertegenwoordigd de RENDO Holding belangen in diverse regionale en landelijke 
overleggen. 
 
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. 
 
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 je laat de potentie van lokale duurzame kansen in deze 
plannen terugkomen. 
 
Wie zoeken wij? 
Wij zoeken een HBO opgeleide technische professional, die beschikt over kennis en ervaring in de energiesector. Je kunt je 

goed bewegen in de overheids-setting van Provincie, Regio en Gemeente en beschikt over een pragmatische en flexibele 
instelling. Daarnaast beschik je over overtuigingskracht op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau. 
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel, dan is N-TRA op zoek naar jou! 
 
Wat bieden wij jou?: 

Werken bij N-TRA betekent werken in een werkomgeving die gekenmerkt wordt door een informele werksfeer en collegialiteit. Je 
werkt in een compact team samen aan het doel om de energietransitie in de regio te concretiseren en te versnellen.  
 
N-TRA kent een modern arbeidsvoorwaardenpakket en moderne arbeidsvoorwaarden. 
Als medewerker kun je, naast een prima salaris, zelf keuzes maken. N-TRA biedt maximale keuzevrijheid in elke levensfase tussen 
geld (maximaal 18% extra) en vrije tijd en de mogelijkheid om verlof te sparen. N-TRA kent een eindejaarsuitkering en biedt 
medewerkers een duurzaam inzetbaarheidsbudget en een vitaliteitsregeling. 
Er wordt de mogelijkheid van plaats- en tijdonafhankelijk werken geboden. 
 
De overeenkomst zal in eerste instantie aan worden gegaan voor de duur van 1 jaar. Het gaat om een functie met als standplaats 
Meppel. 
 
Meer informatie: 

Heb jij nog vragen of wil je meer informatie over deze vacature, dan kun je contact opnemen met de heer H.J.S. van der Geest, 
Coördinator Energietransitie, 0522 – 786 170 of afd. HRM 0522 – 856 410  of kijk op onze website www.n-tra.nl of  www.rendo.nl. 
 
Solliciteren: 

Heb je interesse in deze functie en voldoe je aan de gestelde eisen, dan kun je solliciteren – vóór 7 januari as. – middels een korte 
bondige brief met motivatie en Curriculum Vitae naar de afdeling HRM te sturen, via het emailadres: vacatures@rendo.nl.  
 
 
Meppel, december 2018        RENDO, Afd. HRM 
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