
 
 
 

Junior Account Manager Utilities & Services 

Utility Support Group (USG) B.V. is een gewaardeerde werkgever, waar mensen zich volop kunnen 
ontwikkelen en daarmee zinvol bijdragen aan de doelstellingen van USG, haar klanten en een 
duurzame samenleving. Wij zoeken enthousiaste en professionele medewerkers die betrokken en 
bevlogen zijn; collega’s die zich graag zakelijk en persoonlijk willen ontwikkelen en streven naar een 
hoge (interne) klanttevredenheid en plezier in het werk. 
  
USG Industrial Utilities verzorgt de productie, distributie en levering van utilities (elektriciteit, stoom, 
aardgas etc.) voor bedrijven op industriesite Chemelot. Wij leveren aan fabrieken van onder andere 
SABIC, OCI Nitrogen, ARLANXEO, Fibrant en AnQore. Bij al onze activiteiten staan veiligheid, milieu en 
servicegerichtheid voorop. Vanwege een belangrijke strategisch keuze, die USG gemaakt heeft om 
een bijdrage te kunnen leveren in de verduurzaming van Chemelot is op de afdeling Commercial 
Affairs een nieuwe vacature ontstaan. Vanwege de uitbreiding van activiteiten binnen het 
Accountmanagementteam is USG op korte termijn op zoek naar een Junior Accountmanager. 
  
De afdeling: 
De afdeling Commercial Affairs is verantwoordelijk voor: 
• Sourcing van: 

- Energie (gas, elektriciteit, warmte) & grond- en hulpstoffen;  
- Technische & facilitaire goederen en diensten; 

• Sales, acquisitie en contract- en relatiebeheer klanten; 
• Regulatory Affairs (Lobby & Advocacy) voor Klimaat en Energie. 
  
 Jouw uitdaging: 
• Je onderhoudt  klantrelaties bij de klanten van jouw eigen klantportfolio; 
• Formuleren, implementeren en uitvoeren van accountplannen, in lijn met het Marketing & 

sales plan van USG; 
• Je ondersteunt en werkt nauw samen met de Accountmanagers, Inkoopafdeling en Originator 

en draag bij aan het Marketing & Sales plan; 
• Je draagt bij aan het efficiënt en effectief laten verlopen van klantinteracties zodat 

klanttevredenheid gewaarborgd blijft; 
• Samen met de afdeling projecten zorg je voor een professionele uitvoering en financiële 

afhandeling van klantprojecten; 
• Je communiceert maandelijks de commerciële tarieven aan de klanten; 
• Je bent focal point voor diverse processen en interacties tussen klanten en USG; 
• Het gevraagd en ongevraagd doen van voorstellen tot verduurzaming van het verkoop- en 

inkoopportfolio; 
• Je draagt bij aan het meer-jaren budgetteringsproces en de beleidscyclus; 
• Je draagt bij aan de afstemming met USG Inkoop teneinde een passend pakket voor Chemelot 

in te kunnen kopen; 
• Je stelt Utility-overeenkomsten en Service Level Agreements op en draagt zorg voor het beheer 

en opvolging van deze overeenkomsten. Ook verzorg je het contractbeheer van de Utility- 
overeenkomsten en SLA's in het CRM systeem; 

• Je stelt offertes op en zorgt voor adequate opvolging hiervan; 
• Je voert klanttevredenheidsonderzoeken uit. 

  



 Jouw achtergrond: 
• Je beschikt over minimaal Hbo werk- en denkniveau, bij voorkeur een opleiding in een 

commercieel-technische richting; 
• Je hebt enkele jaren werkervaring in een commerciële/supply chain of productie omgeving; 
• Je beschikt over kennis van of hebt affiniteit met de energiemarkten en nutsbedrijven; 
• Je hebt inzicht in de relatie tussen technologie en het commerciële proces; 
• Je bezit de juiste skills om samen te werken in een team; 
• Je hebt een klantgerichte attitude, zonder daarbij het eigen bedrijfsbelang uit het oog te 

verliezen; 
• Je bent communicatief sterk, analytisch, toont eigenaarschap en werkt accuraat; 
• Je bent een verbinder met een open en empathisch karakter; 
• Je hebt inzicht in de waardeketen van energie en andere nutsvoorzieningen van 

stroomopwaarts tot stroomafwaarts; 
• Je hebt de capaciteit om gestructureerd te werken met data; 
• Je hebt kennis van Microsoft office applicaties als Excel, Word en PowerPoint; 
• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels; 

  
Jouw beloning: 
Je ontvangt conform de Energie CAO Productie en Leveringsbedrijven een marktconform basissalaris 
aangevuld met een eindejaarsuitkering en targetbeloning. Daarnaast bieden we: 

• Voldoende doorgroeimogelijkheden binnen onze organisatie, zowel op commercieel als 
technisch gebied; 

• De mogelijkheid je via trainingen/cursussen te ontwikkelen, wij vinden professionele en 
persoonlijke groei belangrijk; 

• Ruimte om in een verantwoordelijke functie je eigen weg te vinden en veel te leren; 

• Een collectieve ziektekostenverzekering, een marktconforme pensioenregeling een 
verhuisregeling voor mensen woonachtig buiten de regio. 

  
Jouw reactie: 
Ben je overtuigd dat dit jouw toekomstige uitdaging wordt of ben je gewoonweg benieuwd naar de 
mogelijkheden? Stuur dan je cv + motivatiebrief naar recruitment.usg@usg.company t.a.v. Rick van 
den Hazel met vermelding van de functie “Junior Accountmanager Utilities”. Je mag ook een video 
toevoegen, waarin je jezelf kort voorstelt en toelicht waarom je de functie interessant vindt. Wil je 
vooraf meer informatie, neem dan contact op met Rick van den Hazel, Hiring & Recruitment Officer 
(T: 06 83 45 76 03). Sluitingsdatum voor deze vacature is vrijdag 7 mei 2021.  
 


