
Settlement Officer

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 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.

De afdeling:
De afdeling Utility Measurement & Settlement is verantwoordelijk voor een integere
hoeveelheidbepaling van alle door USG geproduceerde en/of gedistribueerde goederen
op de locatie. De Utility Measurement & Settlement Officers zijn verantwoordelijk voor
de verklaring en vereffening van USG-productbalansen, de realisatiecijfers over de
producthoeveelheden, informatie over en inhoudelijke kennis van metingen en systemen
waarmee de producthoeveelheden worden  vastgesteld en informatie over en
inhoudelijke kennis en beoordeling van de verwerking van meetgegevens tot
gerealiseerde producthoeveelheden.

Jouw uitdaging:
· Je analyseert ontvangen data uit verrekenmeetsystemen en neemt gepaste

maatregelen indien er onregelmatigheden geconstateerd worden;
· Je zoekt naar, en onderzoekt innovatieve manieren, methodes en ontwikkelingen

in data-analyse ter ondersteuning van de integriteit en plausibiliteit controle van
verrekenbare meetdata;

· Je begrijpt de werking en bent in staat om je een oordeel te vormen over de juiste
verwerking van meetdata in de diverse meetconfiguraties en systemen en past
deze kennis toe in de vaststelling van hoeveelheden die gebruikt worden voor
verrekening en rapportage, zowel in als extern.

· Je levert een constructieve bijdrage in het optimaliseren van het verrekenproces;



· Je stelt knooppuntschema’s (van distributienetten/productmiddelen) op en zorgt
voor de instandhouding daarvan, zorgt voor calculaties en product-balansen,
gericht op juiste input in financiële systemen en verslaglegging;

· Je verklaart en analyseert trendafwijkingen en stelt in overleg vervangende
waarden vast;

· Je bent verantwoordelijk voor het werkproces, defecte of afwijkende metingen
c.q. signaleert op basis van analyse eventuele afwijkingen/defecten; maakt
afspraken met klanten over te nemen acties en maakt de eventuele gevolgen
transparant;

· Je blijft op de hoogte van de ontwikkelingen in jouw aandachtsgebied op
productniveau en de toegepaste meettechnieken;

· Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van zowel interne als externe
rapportages;

· Je kunt makkelijk verbanden leggen en conclusies trekken op basis van
realisatiecijfers bij klanten en USG. Inzicht in de (technologische)
productieprocessen bij USG en haar klanten is hierin noodzakelijk.

Wat staat daar tegenover?
· Deze functie is ingeschaald in schaal 9 (€3.438,- €4.437,- op maandbasis). Salaris is

afhankelijk van ervaring en opleidingsniveau;
· Je ontvangt een eindejaarsuitkering en we hebben een uitgebreide bonusregeling;
· De mogelijkheid je via trainingen/cursussen te ontwikkelen. Wij vinden

professionele en persoonlijke groei belangrijk en werken daarom met een
Persoonlijk Opleiding Budget;

· Een collectieve ziektekostenverzekering, een marktconforme pensioenregeling en
een verhuisregeling voor mensen woonachtig buiten de regio;

Jouw ideale achtergrond:
· Je hebt een technische achtergrond en HBO-denk en werkniveau. Aangevuld met

ruime ervaring in de procesindustrie of chemische/energie-technische sector,
bijvoorbeeld als (hoofd)- operator. Ervaring met de Chemelot-site is een pré;

· Je hebt een sterk technologisch inzicht, weet hoe processen werken en je hebt
een hoog abstract denkniveau;

· Je hebt aantoonbare commerciële en economische affiniteiten een passie voor
techniek;

· Kennis van sap is een pré. Kennis van Microsoft Office applicaties als  Excel, Word
en PowerPoint is noodzakelijk.



Jouw persoonskenmerken:
· Je bent proactief, je toont eigenaarschap en je werkt accuraat;
· Je bent een teamplayer waarop jouw collega’s kunnen bouwen en vertrouwen;
· Je bent standvastig maar staat open voor andere inzichten en argumenten om

gezamenlijk tot een gedragen en acceptabel geheel te komen;
· Je houdt ervan om diepgang in je werk te hebben. Je krijgt energie van het tot in

de puntjes uitpluizen van nieuwe processen en data;
· Je bent communicatief en flexibel ingesteld, kunt zelfstandig werken en overlegt;

gemakkelijk met collega’s in eigen en andere vakdisciplines.
· Je bent oplossingsgericht, stressbestendig, besluitvaardig en integer;
· Je hebt gevoel voor cijfers en kan daarbij goed de link leggen met economische

belangen;
· Veiligheid en milieu zijn belangrijke speerpunten voor jou.

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 ‘Settlement Officer’’.
Wil je vooraf meer informatie over deze interessante functie bij USG, neem dan contact
op met Paul Herffs, Supervisor Utility Measurement & Settlement (T: 06 30 62 34 17).


