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Installatie Coördinator

Voor de afdeling Operations Support zijn we op zoek naar een Installatie Coördinator.
Als Installatie Coördinator vervul je een belangrijke rol bij het goed laten verlopen van
werkzaamheden aan de installaties en netwerken van USG. Dit is een functie in
dagdienst

Jouw uitdagingen:
· Zorgdragen dat alle onderhoud, project en turnaround werkzaamheden (zowel OBL

als IBL) aan de USG-installaties, veilig en volgens planning volledig worden
uitgevoerd en opgeleverd;

· Voorbereiden van het veiligstellen van installaties voor OBL- en IBL-
werkzaamheden;

· Het zorgdragen voor het conform planning tot stand komen van werkvergunningen;
· Coördineren en sturen van de uitvoering van alle werkzaamheden aan de productie-

installaties en distributienetten;
· Je geeft operationele en functionele aanwijzingen aan toegewezen medewerkers van

Operations Support;
· Mede bewaken van de goede technische staat van de jouw toegewezen installaties;
· Het afstemmen uitvoering van onderhouds- en projectwerkzaamheden met o.a. Chef

v/d Wacht, Maintenance, en uitvoerende en/of toezichthoudende medewerkers van
firma’s;

· Tijdelijk deelnemen aan de voorbereiding, uitvoering en afronding van turnarounds
en projecten;

· Signaleren van optredende verstoringen (dreigende vertraging e.d.); informeren van
Operations en coördineren van gerichte maatregelen om de verstoring te verhelpen;

· Bewaken dat de uitvoering conform werkplan (aanpak/werkwijze en
planning);plaatsvindt en dat voldaan wordt aan de vergunningsvoorwaarden;

· Adviseren bij overbruggingsaanvragen en communicatie hierover met de Chef v/d
Wacht.

Jouw ideale achtergrond:
· Je hebt een afgeronde MBO niveau 4-opleiding, bijvoorbeeld Vapro C, of Rewic A
· Je beschikt over een aantal HWTK-modules aangevuld met een onderhoudsopleiding

of een Associate Degree. Indien je deze niet hebt ben je bereid om nog een opleiding
te volgen;
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· Bekendheid met het Chemelot-terrein en/of USG;
· Ruime ervaring met en kennis van SAP en je hebt VCA-VOL;
· Ruime ervaring in de procesindustrie, bij voorkeur chemisch of gericht op utilities.

Jouw persoonskenmerken:
· Je bent communicatief en flexibel ingesteld, kunt zelfstandig werken en overlegt

gemakkelijk met collega’s in eigen en andere vakdisciplines;
· Je bent een teamspeler met oog voor veiligheid, kwaliteit, planning en kosten;
· Veilig werken is voor jou een vanzelfsprekendheid en je bent daarbij

oplossingsgericht;
· Je bent een verbinder die als spil kan fungeren tussen afdelingen en externe partijen.

Jouw beloning:
· Een goed salaris met uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden (cao

Productie en Leveringsbedrijven). De salarisrange horende bij deze functie is
€3.438,-tot €4.437,- bruto per maand (schaal 9);

· Je ontvangt een eindejaarsuitkering en we hebben een uitgebreide bonusregeling;
· USG is een mensgerichte organisatie waarbij jouw ontwikkeling voorop staat en

waarin gedacht wordt in mogelijkheden. We investeren veel in opleidingen en de
bijbehorende begeleiding;

· We hebben een uitgebreid pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden; denk aan
bijvoorbeeld energiekorting op groene stroom, een fietsregeling en we zijn
aangesloten bij ODS (Ontspanning door Sport), waarbij je bij de aangesloten
sportlocaties korting krijgt op abonnementen of lessen.

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. Wil je vooraf meer informatie over deze functie, neem dan contact op met
Jean Storms, Supervisor Operations Support T: 06-30 91 25 76. Een assessment kan
onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

 Over USG:
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.


