
 
 
 

 
 
TenneT is de eerste grensoverschrijdende elektriciteitstransporteur van Europa. Met 22.000 kilometer 
aan hoogspanningsverbindingen en 41 miljoen eindgebruikers in Nederland en Duitsland behoren we 
tot de top 5 elektriciteitstransporteurs van Europa. Onze focus is gericht op de ontwikkeling van een 
Noordwest-Europese energiemarkt, op de integratie van duurzame energie en onze safety 
performance. Safety is een belangrijke kernwaarde voor TenneT. We leggen de lat hoog, voor zowel 
medewerkers als onze contractors. Taking power further. 
 
De Performance Unit Grid Service (PU GS) is als interne serviceprovider verantwoordelijk voor 
nieuwbouw, beheer en instandhouding van het hoogspanningsnetwerk. Binnen de PU GS zijn 3 
regio's actief in beheer en instandhouding. Voor onze regio's Noord, West & Zuid zijn we op zoek naar 
meerdere hbo trainees met standplaatsen; Hoogeveen, Weert of Waddinxveen.  
 
Het HBO Traineeship Hoogspanning richt zich op talentvolle, recent afgestudeerden van een 
Technische Hogeschool. We zoeken elk jaar enthousiaste en ambitieuze starters die de uitdaging 
willen aangaan in de wereld van energie. Voor de start van de eerste groep HBO trainees bij TenneT 
hebben wij in totaal zes posities beschikbaar per 1 september 2017. 
 

HBO Traineeship Hoogspanning 
 

HBO Traineeship Hoogspanning 
Als HBO trainee bij TenneT word je breed opgeleid binnen verschillende uitvoerings-facetten van 
onze hoogspanningstechnieken. Als HBO trainee kun je bij TenneT een vliegende start maken. We 
investeren in jonge talenten, omdat zij de toekomst van ons bedrijf zijn.  
 
TenneT heeft reeds een succesvol traineeship voor WO-studenten en per september starten we met 
een uniek programma voor HBO trainees. Het programma duurt twee jaar waarin je in 4 verschillende 
rollen werkt die gericht zijn op onderhoud- en instandhoudingsprojecten op het gebied van 
hoogspanningsverbindingen en hoogspanningsstations.  
 
Je krijgt tevens de mogelijkheid om belangrijke aanwijzingen (certificaten) te behalen ten behoeve van 
werken op hoogspanningsstations alsmede aan hoogspanningsverbindingen. Je doet ervaring op als 
technicus en je zal al snel zelf werkzaamheden uitvoeren. Denk hierbij aan specialistische metingen 
zoals het timen van een vermogensschakelaar of bijvoorbeeld het inspecteren van een 
hoogspanningsmast. Omdat TenneT veiligheid erg belangrijk vindt zal je ook ervaring opdoen met het 
veiligstellen van een installatie plus het beheer van een installatie.  
 
Naast technisch inhoudelijke ervaring ontwikkel je jezelf binnen dit HBO Traineeship ook op 
persoonlijk vlak. We bieden onze trainees namelijk een persoonlijk ontwikkelingstraject. Ook krijg je 
een begeleider toegewezen die je snel wegwijs maakt binnen onze organisatie en die je uiteraard 
helpt bij jouw ontwikkeling. Kortom; indien je graag wilt starten bij een netbeheerder, veel wilt leren op 
het gebied van onderhoud en instandhouding van ons hoogspanningsnet en unieke aanwijzingen wil 
behalen, dan is dit traineeship de vliegende start van jouw carrière.   
 
Voorbeelden van werkzaamheden tijdens jouw traineeship zijn: 

• In het algemeen kennis opdoen van hoogspannings-facetten zoals bijvoorbeeld; het 
inspecteren van hoogspanningsmasten, het testen van beveiligingsapplicaties, het 
leren veiligstellen van installaties etc. 

• Het assisteren bij het schakelen van onze hoogspannings-installaties 
• Uitvoeren van specialistische metingen en functionele testen bij nieuwbouw- en 

vervangingsprojecten 
• Het melden en bewaken van afwijkingen in het net en het maken van 

storingsanalyses 
• Het toezien dat uitvoeringswerkzaamheden veilig en volgens afspraak verlopen, 

waarbij je tevens toeziet op de kwaliteit van de werkzaamheden 



• Het begeleiden, uitvoeren en rapporteren van onderhoudsinspecties waarbij het voor 
kan komen dat je meeloopt in een storingswachtdienst 

• Het coördineren en een inhoudelijke bijdrage leveren aan commissioning 
werkzaamheden bij nieuwbouw-, uitbreidings-, en vervangingsprojecten 

 
Wat verwachten we van jou? 
Zoals je hierboven hebt gelezen is dit traineeship meer op de uitvoering dan op de (detail)engineering 
van hoogspanningswerkzaamheden gericht. Voor dit HBO Traineeship zijn we dan ook opzoek naar 
pragmatische HBO’ers die het leuk vinden om ook af en toe dichtbij de daadwerkelijke techniek te 
werken. 
 

• Je hebt een hbo werk- en denkniveau, bij voorkeur een afgeronde opleiding HBO-
elektrotechniek, algemene operationele techniek of bijvoorbeeld werktuigbouwkunde 

• Je hebt maximaal 1 jaar werkervaring 
• Uit stages, afstudeeropdrachten of startfunctie blijkt jouw interesse voor de energietechniek 

(hoogspanning is een pré) 
• Je bent goed communicatief vaardig, je spreekt en schrijft de Nederlandse taal goed en de 

Engelse taal beheers je voldoende 
• Je kunt zelfstandig werken, je bent een teamplayer, je hebt een goed inlevingsvermogen, een 

flexibele en leergierige werkinstelling en het vermogen jezelf verder te ontwikkelen 
• Je bent analytisch en accuraat/ zorgvuldig en je beschikt over een gezonde dosis discipline 
• Vanuit je functie kan het voorkomen dat je meeloopt in de storingswachtdienst (24/7) 

 
Wat mag je van ons verwachten? 
Je krijgt een interessante en verantwoordelijke functie binnen een zeer professionele en dynamische 
werkomgeving. Daarnaast krijg je een uitstekend salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden, 
geregeld binnen de CAO Netwerkbedrijven. Verder biedt TenneT je volop de mogelijkheid jezelf verder 
te ontwikkelen, onder meer door training en opleiding.  
 
Een assessment is onderdeel van de sollicitatieprocedure. 
 
Bij indiensttreding wordt standaard een Pre Employment Screening (PES) uitgevoerd.  
 
Standplaats voor deze functie is Hoogeveen, Waddinxveen of Weert.  
 
Wil je meer informatie? 
Neem dan gerust contact op met Erik van 't Wout, Recruiter HBO Traineeship via t. 06-33227766.    
 


