
Technical Support Engineer Meet- en Regeltechniek

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.

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 een Technical Support Engineer
Meet- en Regeltechniek ter versterking van Asset Engineering team.

Wat ga je doen?
· Je stelt binnen jouw discipline de scope op van Turn Arounds voor diverse ketelinstallaties;
· Je werkt in multidisciplinaire projecten, bent verantwoordelijk voor de MR-scoping, het

aanleveren van technische informatie, toetsing van engineering, definiëren van de benodigde
spareparts en het “as built’’ maken van informatie in SAP;

· Je levert expertise en ondersteuning waarmee onderhoud zodanig kan plaatsvinden dat de
technische integriteit van de installaties gewaarborgd is en blijft. Uiteraard binnen de wettelijke
eisen (bv. ATEX en SIL) en aan de gestelde beschikbaarheid en betrouwbaarheid eisen;

· Je optimaliseert preventief en correctief onderhoud. Je onderzoekt storingsfrequenties,
onderhoudskosten en manieren om processen efficiënter te maken. Daarmee minimaliseer je
correctieve onderhoudsmaatregelen en procesverstoringen (binnen het jaarplan) met
inachtneming van integriteit, beschikbaarheid en kosten;

· Je bent binnen jouw discipline verantwoordelijk voor het voorschrijven, analyseren, evalueren
en continue verbeteren van onderhoudsconcepten, onderhoudsplannen, technische
opdrachtstellingen en werkprocedures;

· Je implementeert preventief onderhoud vanuit onderhoudsconcepten in SAP (MMS);
· Je stelt onderhoudsbudgetten op voor de installaties, bewaakt de besteding en stuurt bij;
· Je levert 2e-lijns technische support, t.a.v. FMEA’s, RCA en mogelijke correctieve oplossingen;
· Je voert regie inzake uitbestede of modificatie werkzaamheden zoals aansturen en coördineren

van firma’s i.c.m. eigen personeel.



Wat staat daar tegenover?
· Een goed salaris met uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden (cao

Productie en Leveringsbedrijven). De salarisrange horende bij deze functie is: €3.759,-
tot  €4.937,- bruto per maand (schaal 10);

· 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;
· De mogelijkheid je via trainingen/cursussen te ontwikkelen. Wij vinden professionele

en persoonlijke groei belangrijk en werken met een Persoonlijk Opleiding Budget.

Waar zijn we naar op zoek?
· Je bent een afgestudeerd en liefst ervaren Instrumentatie Maintenance Engineer op

HBO- niveau met kennis en ervaring van onderhoud in de procesindustrie;
· Je hebt kennis van ATEX en Functional Safety;
· Je hebt enige jaren onderhoudskundige/engineers ervaring in de procesindustrie of

energie-technische industrie;
· Je hebt ervaring met Continuous Improvement methodes en Management of Change;
· Je kunt de juiste resources aanspreken en oplossingen aandragen is even

vanzelfsprekend voor je als het uitvoeren van storings-, risico- en veiligheidsanalyses;
· Je hebt gedetailleerde SAP-kennis (MMS) op onderhoudsgebied;

Welke persoonskenmerken heb je?
· Je bent proactief, je toont eigenaarschap en je werkt accuraat;
· 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;
· Je bent een teamspeler met oog voor veiligheid, kwaliteit, planning en kosten;
· Veilig werken is voor jou een vanzelfsprekendheid.

Solliciteren:
Heb je interesse in de functie? Stuur dan je cv en motivatiebrief naar
recruitment.usg@usg.company t. a.v. Rick van den Hazel. Wil je meer informatie over de inhoud
van de functie dan kun je contact opnemen met: Thijs Moonen, Supervisor Asset Enginering via T:
+06-30 01 06 83 of Rick van den Hazel, Hiring en Recruitment Officer via T: 06-83 45 76 03. Voor deze
vacature is geen sluitingsdatum. De werving zal beëindigt worden wanneer er een geschikte
kandidaat gevonden is.

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. Om gelukkig te zijn in je werk, is het
belangrijk dat je plezier hebt in je werk en de beste versie van jezelf kunt zijn. Dit kan alleen als het
werk jou interesseert, je daarin uitdaging vindt en de kans krijgt om eigenaarschap te tonen. Wij
geloven dat deze voorwaarden ervoor zorgen dat je plezier in je werk hebt en blijft houden.


