Manager Operations Support (M/V) Geleen
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 klanttevredenheid en plezier in
het werk.USG Industrial Utilities verzorgt de productie, distributie en levering van
utilities (elektriciteit, stoom, aardgas enzovoorts.) 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. Voor de afdeling Operations zijn wij op zoek naar een
Manager Operations Support.
Over USG Operations Support:
De afdeling Operations bestaat uit de Continudienst, de afdeling Asset Utilisation en de
afdeling Operations Support. De afdeling Operations Support biedt brede
ondersteuning aan USG Projecten en Turnarounds, aan Operations binnen de eigen
installaties en aan klanten “outside battery limit”.
De Manager Operations Support rapporteert aan de Senior Manager Operations. Je bent
onderdeel van het Bedrijfsvoering Management Team.
Jouw werkzaamheden bestaan o.a. uit:
 waarborgen van de veiligheid van eigen en extern personeel bij het uitvoeren
van projecten en turnarounds;
 waarborgen van ontwikkeling, kwaliteit en kwantiteit eigen medewerkers;
 motiveren, stimuleren en coachen van medewerkers; leiden van de installatiespecialisten;
 ondersteunen van de werkplekopleidingen en de praktische
opleidingshandelingen van de medewerkers, in samenwerking met de USG
Praktijkinstructeur;
 initiëren en begeleiden van verbetertrajecten en projecten én ervoor zorgen dat
de gestelde doelen behaald worden;
 coördineren van werkzaamheden bij grotere verstoringen;
 vervullen van de rol Chef Ontvangend bij uitvoering van TA’s en Projecten.

Jouw ideale achtergrond:
 Je beschikt over een afgeronde hbo-opleiding in de richting van
Werktuigbouwkunde (specialisatie Energie), AOT of een opleiding zoals
Chemische Technologie;
 Je hebt ruime ervaring in de energie of chemische sector;
 Je hebt ervaring in het leidinggeven aan professionals en het coachen van
medewerkers;
 Je bent gedreven in het vooruithelpen van je collega’s en team waarbij het
teamresultaat voorop staat;
 Je hebt ervaring met SAP en MS Office;
Jouw persoonskenmerken:
 Veiligheid staat bij jou altijd voorop. Je bent een rolmodel en je bent in staat om
constructieve feedback te geven op andermans veiligheidsgedrag;
 Je bent stressbestendig. Onder druk behoud je rust en overzicht;
 Je bent iemand die gestructureerd en systematisch werkt;
 Je communiceert helder op meerdere niveaus in de organisatie;
 Je hebt een weloverwogen en beheerste houding bij het nemen van besluiten;
 Je bent daadkrachtig bij calamiteiten en storingen.
Jouw beloning:
Je ontvangt conform de 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.
Solliciteren:
Heeft deze functie je interesse gewerkt? Stuur dan je motivatie en cv aan
recruitment.usg@usg.company. Wil je meer informatie over de inhoud van de functie
dan kun je contact opnemen met: Rick van den Hazel (Hiring & Recruitment Officer) via
T: 06 83 45 76 03.

