Vacaturenummer 2021.21
RE-NET is vanwege uitbreiding op zoek naar een:

LEERLING GLASVEZELMONTEUR
(1 FTE)
Heb jij je diploma op zak en ben je op zoek naar een baan waarin jij je verder kunt ontwikkelen tot een allround
Monteur Glasvezel? Ben jij technisch en steek jij de handen graag uit de mouwen? Dan zoeken wij jou!
Als Leerling Glasvezelmonteur wordt je opgeleid door een ervaren glasvezelmonteur. Ook zullen relevante
cursussen/opleidingen worden aangeboden. Je bent behulpzaam en vindt het daarom prettig om je collega`s bij
hun werkzaamheden te ondersteunen en van hen te leren. Je werkt aan het preventief- en correctief onderhoud
voor de glasvezelnetwerken die door RE-NET worden beheerd. Ook zet je je kennis en vaardigheden in bij de
realisatie van na-aansluitingen, in nieuwbouw/ reconstructieprojecten en in de binneninstallatie van klanten.
Wat ga je doen?
In een groeiende organisatie als RE-NET wordt de nodige flexibiliteit van je gevraagd. De ene dag ben je bezig
met het oplossen van incidenten in het netwerk of het herstellen van schades die door anderen (bv. bij
graafwerkzaamheden) zijn veroorzaakt. De andere dag word je ingezet om nieuwbouwwoningen van een
glasvezelaansluiting te voorzien of werk je mee aan een reconstructieproject waarbij kabels en leidingen moeten
worden verlegd. Kortom: afwisseling genoeg! Je uitdaging zit in het correct, efficiënt en met het juiste
kwaliteitsniveau uitvoeren van alle aan jou toevertrouwde werkzaamheden.
Jij hebt?
• Een VMBO-diploma of MBO-diploma richting techniek;
• Affiniteit met techniek/telecom en technisch inzicht;
• Een flexibele instelling;
• Je bent bereid om te leren zowel praktisch als theoretisch;
• Een geldig rijbewijs B(E).
Wat kunnen we je bieden?
• Salarisindicatie o.b.v. fulltime: € 1.700,- tot € 2.205,- 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;
• Jaarcontract met kans op verlenging.
Een (integriteits)screening kan onderdeel zijn van de werving & selectie procedure.
Werken bij RE-NET 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?
RE-NET is één van de bedrijfsonderdelen vallend onder de RENDO Holding. RE-NET heeft belangen in
glasvezelnetwerken en richt zich op het beheren hiervan. Vanuit de gedachte dat internet snel en voor iedereen
even toegankelijk moet zijn, is RE-NET betrokken en verzorgt verschillende glasvezelactiviteiten in Overijssel en
Drenthe.

Meer informatie:
Heb je nog vragen of wil je meer informatie over deze vacature? Dan kun je contact opnemen met Henri Kisjes
0522-768103 of met Dorien Kiezebrink – ten Klooster, HR Adviseur, 06-29632684 (ma, di en do).
We zien graag 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, oktober 2021
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