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Manager Projecten (M/V), Geleen 
Fulltime 

 

USG verzorgt de productie, distributie en levering van utiliteiten (elektriciteit, stoom, aardgas, etc.) voor 

bedrijven op industriesite Chemelot. Wij leveren aan fabrieken van o.a. SABIC, OCI Nitrogen, ARLANXEO, 

Fibrant en AnQore. Bij al onze activiteiten staan veiligheid, milieu en servicegerichtheid voorop.  

Binnen de afdeling Maintenance is een nieuwe functie vacant voor een manager Projecten; een teamspeler 

die wil bouwen aan vernieuwing van de afdeling en deze verder kan ontwikkelen. Een manager en leider die 

het behalen van resultaten centraal zet, weet te inspireren en te vernieuwen.   

 

Jouw uitdaging: 

Als manager Projecten kom je te werken in de uitdagende wereld van de Utility producent en -leverancier 

voor Chemelot en binnen de zich sterk vernieuwende afdeling Projecten. Van jou wordt verwacht dat je op 

korte termijn al gaat bijdragen aan de versnelde ontwikkeling van deze afdeling.  

De afdeling Projecten bestaat momenteel uit (m.n. ingehuurde) projectleiders, engineers, construction 

supervisors,  voorbereidingscoördinatoren, SHE-office, medewerkers projectadministratie en document 

control. Vanuit jouw rol geef je leiding aan dit team en coördineer je de uitvoering van kleine tot grote 

projecten t.b.v. een veilige, tijdige en kwalitatief correcte oplever ing conform overeengekomen 

projectplannen. Je scope omvat zowel mono- als multidisciplinaire projecten met een waarde van €50k- €40 

miljoen. Gemiddeld worden 60-80 van deze projecten parallel uitgevoerd, meestal brownfield en in een enkel 

geval ook greenfield. Complex en uitdagend werk voor jouw team en jou, want voor het grootste deel zijn het 

unieke “once in a life time” projecten. 

 

Je wordt verantwoordelijk voor: 

• Het waarborgen dat projecten en de noodzakelijke engineering veilig, tijdig en met de juiste kwaliteit 

worden opgeleverd conform scope, planning en budget. 

• Het optimaliseren en structureren van de projecten-organisatie , het leidinggeven, coachen en verder 

ontwikkelen van het team, alsook het standaardiseren en waar nodig verbeteren van bijbehorende 

processen en project controls.  

• Het zorgen voor en optimaliseren van een professionele samenwerking met diverse in- en externe 

stakeholders: klanten, aandeelhouders, contractors en leveranciers. Daarbij hoort het ontwikkelen van 

strategische partnerships met partners die cruciaal zijn bij het uitvoeren van projecten en het optreden als 

lead bij eventuele escalaties. 

• Vanuit de bedrijfsdoelstellingen en projectdoelstelling financieel mee (be)sturen van projecten en 

capaciteitsmanagement in de breedste zin van het woord. Daarbij is vanuit het meerjarenplan het geheel 

van de projectenportfolio te overzien/doorzien. 
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Jouw taken worden: 

• Je zorgt met technologische en technische disciplines ervoor dat het front-end-loading proces van studies 

naar projecten zo soepel mogelijk en first-time-right verloopt, 

• Je stemt met interne en externe klanten af wat de belangrijkste doelstellingen van het project zijn in termen 

van veiligheid, kosten, doorlooptijd, en scope realisatie en zorgt dat de project strategie hierop is 

afgestemd, 

• Je ziet erop toe dat de overdracht van projecten naar operatie en onderhoud vlekkeloos verloopt. 

• Je ziet erop toe dat er voldoende en capabele projectmedewerkers zijn op zowel korte, middellange en lange 

termijn om de geplande projecten effectief en efficiënt te kunnen uitvoeren, 

• Je bewaakt dat de toegewezen projecten conform budget worden gerealiseerd en bent 

eindverantwoordelijk voor de financiële resultaten; 

• In nauwe samenwerking met de afdeling Commercial Affairs geef je invulling aan de noodzakelijke 

samenwerking met contractors en bepaal je de commerciële richting die de afdeling de komende jaren gaat 

volgen.  Tevens werk je met de accountmanagers samen aan het realiseren van klantprojecten. 

• Je vertaalt USG business needs naar plannen en acties om projectbeheersing continue te verbeteren. Samen 

met je medewerkers en de andere USG afdelingen stel je normen  en standaarden op voor de uitvoering van 

kleine modificaties en projecten. 

Jouw ideale achtergrond: 

• Je hebt een afgeronde technische universitaire opleiding. 

• Je hebt minimaal 10 jaar kennis en ervaring opgedaan bij het leiden van een projectmanagement en /of 

engineering afdeling.  

• Je hebt een sterke visie op project management en bent in staat de organisatie hierin mee te nemen. 

• Ervaring in de chemische industrie, energie, olie, gas een pre. 

Jouw persoonskenmerken: 

• Je bent proactief en toont eigenaarschap. 

• Je bent communicatief vaardig, kritisch en vasthoudend, 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 stressbestendig, resultaatgericht en besluitvaardig. 

• Je bent sterk in het bouwen van een team, en het coachen van sterke persoonlijkheden 

• Veilig werken is voor jou een vanzelfsprekendheid. 

• Je kan goed plannen en organiseren.  

Jouw beloning: 

Het betreft een zelfstandige, veelzijdige en verantwoordelijke functie. Er zijn volop mogelijkheden om je te 

ontwikkelen, zowel zakelijk als persoonlijk. Je ontvangt een goed salaris, conform de Energie CAO Productie 

en Leveringsbedrijven, aangevuld met een eindejaarsuitkering en targetbeloning.  Daarnaast zijn diverse 

arbeidsvoorwaarden flexibel in te richten naar je eigen wensen en (privé)si tuatie.  

 

Jouw reactie: 

Stuur je motivatie en CV naar recruitment.usg@usg.company. We maken graag kennis met je! 

Wil je graag meer informatie over de inhoud van de functie dan kun je contact opnemen met Jo Kern, 

Manager Maintenance, via: 06 20 01 91 34.  
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