
 

Field Engineer W 

Wil jij bijdragen aan de continuïteit en veiligheid van onze productieprocessen?  

Wanneer we het hebben over het verbruik van elektriciteit, stoom, aardgas, stikstof en water 

op de Chemelot site, spreek je van grote volumes met een ononderbroken levering naar 

klanten. De fabrieken op Chemelot zijn immers afhankelijk van betrouwbare utilities. 

Utility Support Group (USG) B.V. is een joint venture tussen SABIC Petrochemicals B.V. en 

Sitech Utility Holding C.V. Onder de naam USG Industrial Utilities verzorgen wij de productie, 

distributie, in- en verkoop van elektriciteit, stoom, technische gassen, stikstof, lucht en water 

voor bedrijven op industriecomplex Chemelot. Wij leveren aan fabrieken van onder andere 

SABIC, OCI Nitrogen, ARLANXEO, Fibrant en AnQore. 

USG Industrial Utilities is erop gericht om een betrouwbare, duurzame partner te zijn op het 

gebied van productie, distributie en levering van utilities tegen de laagste integrale kosten. Bij 

al onze activiteiten staan veiligheid, milieu en servicegerichtheid voorop. Ons assetpark bestaat 

uit o.a. ketelinstallaties, waterbehandelingsinstallaties, compressiestations etc. Om de 

bijbehorende equipment in een optimale conditie te houden zijn wij op zoek naar versterking 

binnen ons Asset Engineering team. We zijn op zoek naar een Field Engineer W, met de 

potentie om door te groeien naar Technical Support Engineer W. 

Jouw uitdagingen: 

• Het beoordelen, checken en verwerken van meldingen in het SAP onderhoudsprogramma; 

• Koppelen en onderhouden van documentatie, spareparts, aanvullende info aan 

equipments; 

• Het bieden van 1e-lijns technische ondersteuning in de vorm van troubleshooting en het 

oplossen van kleine verstoringen op locatie;  

• Het samenwerken met de interne multidisciplinaire teams om optimale oplossingen te 

vinden in geval van storingen; 

• Tijdens revisies en stops en grote projecten van installaties kan de FE ingezet worden; 

• Het verzorgen van formulieren en SAP-afhandeling ten behoeve van het plaatsen en 

verwijderen van pilbeugels (speciale afdichtingsconstructies, welke onder druk geplaatst 

moeten worden); 

• Beheer en onderhoud van periodieke inspecties conform bestaand PO-plan van bordessen, 

trappen, kooiladders inclusief archivering; 

• Jaarlijkse rapportages van inspecties / keuringen aan hijsequipment, verrijdbare bordessen 

en trappen op locatie en in het magazijn USG, inclusief magazijnstellingen. I.s.m. 

betreffende TSE-er afstemmen welke acties verder aangezet moeten worden; 

• Het bewaken van de afgestemde uitvoering van herstelactiviteiten; 



• Conditiebewaking van rotating equipment inclusief smeren van rotating equipment. 

Bewaking van het smeren van appendages, metingen aan condenspotten, aanzetten en 

opvolgen analyseresultaten van oliemonsters smeeroliën. Het aanzetten van 

herstel/reparatieacties bij afwijkingen; 

• Het aandragen van op te voeren budgetregels bij TSE n.a.v. bevindingen en inspecties; 

• Beheer (keur)inspectie-acties na afstemming met de betreffende TSE-er. Hiertoe hoort ook 

de bewaking van de uitvoering van herstelactiviteiten welke verder aangezet moeten 

worden;  

• Toezicht op de uitvoering van periodieke inspecties door bedrijfsvoering en het opvolgen 

van de gerapporteerde afwijkingen.  

 

Jouw ideale achtergrond: 

• Je beschikt over een Hbo-opleiding op werktuigbouwkundig gebied en/of werk- en 

denkniveau met aanvullende opleidingen op onderhoudskundig gebied;  

• Je hebt bij voorkeur enige jaren onderhoudskundige ervaring in de proces/energie- 

technische industrie; 

• Je hebt gedetailleerde SAP-kennis op onderhoudsgebied; 

• Je kunt de juiste resources aanspreken en oplossingen aandragen; 

• Je hebt de ambitie om jezelf door te ontwikkelen tot Technical Support Engineer W. 

 

Persoonskenmerken: 

• Veilig werken is voor jou een vanzelfsprekendheid; 

• Je bent een teamspeler met oog voor veiligheid, kwaliteit, planning en kosten. 

• Je bent proactief, inventief en je toont eigenaarschap; 

• Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel, bent besluitvaardig en resultaatgericht;  

• Je bent communicatief en flexibel ingesteld, kunt zelfstandig werken en overlegt 

gemakkelijk met collega’s in eigen en andere vakdisciplines; 

• Je draagt eraan bij dat problemen snel worden opgelost en van fouten wordt geleerd; 

 

Jouw beloning: 

Je ontvangt conform de Energie CAO Productie en Leveringsbedrijven een marktconform 

basissalaris aangevuld met een eindejaarsuitkering en targetbeloning. We hebben een 

collectieve ziektekostenverzekering, een marktconforme pensioenregeling, een prima 

studiekostenregeling om je verder te ontwikkelen en een verhuisregeling voor mensen 

woonachtig buiten de regio.  

Jouw reactie 

Als je voldoet aan het hierboven beschreven profiel en je bent geïnteresseerd in deze functie 

stuur je motivatie en cv naar recruitment.usg@usg.company t.a.v. Rick van den Hazel. Wil je 

meer informatie over deze functie, neem dan contact op met Rick van den Hazel, Hiring & 

Recruitment Officer, T: +31 (0) 6  83 45 76 03. 
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