
                                                                                                         

 
 

Coördinator ETS Compliance 

Over USG: 

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 utilit ies 

(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. Ter uitbreiding 

van het team is de afdeling Technology & Sustainability (T&S) per direct op zoek naar een 

Coördinator ETS Compliance.  

De afdeling: 

De afdeling Technology & Sustainability is verantwoordelijk voor:  

• Het ontwikkelen van de midden- en lange termijn asset strategie van USG; 

• Het initiëren en scopen van verbetervoorstellen; 

• Het scopen en ondersteunen van onderhouds- en beheersactiviteiten aan 

elektrische installaties van USG; 

• Het leveren van inhoudelijke expertise op het gebied van proces, procesbesturing, 

duurzaamheid en electrical engineering in studies, projecten, onderhoud, VGM 

processen en bedrijfsvoering; 

• Het definiëren en uitvoeren van de sustainability strategie van USG. Het leveren 

van support op het gebied van emissiehandel (EU Emissions Trading System ofwel 

ETS) aan Chemelot Site Permit (CSP) t.b.v. compliance.  

 

Jouw uitdaging: 

• Interpreteren en uitvoeren van nieuwe initiatieven voor wet en- regelgeving op 

het gebied van energie, emissie en sustainability, en dan met name gerelateerd 

aan ETS en het klimaatakkoord; 



                                                                                                         

 
• Zorgen voor de formele broeikasgasvergunning (CO 2 en N2O) in het kader van de 

Directive Emissiehandel voor site Chemelot, incl. detailuitwerking en eventuele 

bezwaar- en beroepsroutes; 

• Zorgen voor het opstellen en beheren van de vereiste Monitoringsprotocollen, 

zowel Site Chemelot breed als fabrieksgericht, incl. de contacten daarover met de 

diverse fabriekscontactpersonen; 

• Het managen van monitoringssystemen voor energie en emissie; 

• Het verzorgen van rapportages naar de autoriteiten (NEa – Nederlandse 

Emissieautoriteit) en de bedrijven op Chemelot; 

• Het auditeren van bedrijven op de Chemelot site om compliance met ETS 

voorschriften te toetsen; 

• Zorgen voor planning, begeleiding en nazorg van de handhaving- en verificatie-

overheden (bijv. de NEa); 

• Vertegenwoordiging namens Chemelot/CSP richting overheden (NEa) en 

eventueel in commissieverbanden met andere bedrijven in relatie tot ETS 

onderwerpen; 

• Inzet op andere dossiers dan ETS met relatie tot milieu, techniek, veiligheid of 

compliance voor de afdeling, CSP of USG indien hier ruimte voor is (ETS is het 

dossier met de hoogste prioriteit); 

• Het managen en monitoren van verplichtingen uit de Energy Efficiency Directive 

en daaruit voortvloeiende verplichtingen voor Chemelot;  

 

Jouw ideale achtergrond: 

• Je beschikt over een technische HBO of WO opleiding of aantoonbaar HBO/WO 

werk- en denkniveau, bij voorkeur in de richting van Chemische Technologie, 

Instrumentatietechnologie of Milieukunde; 

• Je hebt aanvullende opleidingen/cursussen/werkervaring op het gebied van 

milieukunde, milieuwetgeving, emissiehandel en/of projectmanagement; 

• Je hebt ervaring in een manufacturing en/of VGMK gerelateerde functie, bij hoge 

voorkeur in de chemische procesindustrie;  

• Je hebt ervaring in de omgang met overheden; 

• Je hebt ervaring met het projectmatig aanpakken van wijzigingen van 

bijvoorbeeld wetgeving en werkprocessen. 

 

  



                                                                                                         

 
Jouw persoonskenmerken: 

• Je bent communicatief sterk, zowel schriftelijk als mondeling;  

• Je beschikt over een sterk conceptueel inzicht; 

• Je bent integer en resultaatgericht; 

• Je hebt een hoog verantwoordelijkheidsgevoel en kan goed zelfstandig werken.  

• Je werkt accuraat en zorgvuldig;  

 

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. Indien je werkzaam bent bij een bedrijf op Chemelot, dan 

bestaat onder voorwaarden ook de mogelijkheid deze vacature in te vullen op basis van 

detachering naar USG vanuit dat bedrijf. 

Jouw reactie: 

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

functie stuur dan een brief en je cv naar recruitment.usg@usg.company t.a.v. Rick van 

den Hazel met vermelding van de functie ‘’Coördinator ETS Compliance’’. Solliciteren kan 

tot en met 31-12-2020. Wil je vooraf meer informatie over deze interessante functie bij 

USG, neem dan contact op met Tjaart Molenkamp, Senior Manager Technology & 

Sustainability,(T: + 316 203 004 90). 
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