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Werktuigkundige Bedrijfsvoering (WTK-BV) 
(M/V) Geleen 

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. 

We zoeken een Werktuigkundige met een E-achtergrond en E-affiniteit. Je heb een brede 
interesse in inzetbaarheid op het vakgebied omdat je taken gaat verrichten op drie 
resultaatgebieden; productie, distributie en onderhoud. Je houdt zowel van het werken in de 
meetkamer als buiten en vindt het geen probleem om in continudienst te werken. 

Jouw uitdaging: 
De WTK-BV draagt bij aan de realisatie van een veilig, betrouwbaar en economisch en 
milieutechnisch verantwoord productieproces. Dit gebeurt door het verrichten van 
controle- en bedieningswerkzaamheden m.b.v. de voor de betreffende regelkamer ter 
beschikking staande systemen en apparatuur en het verrichten van eerstelijns 
onderhoud. 
Bovendien is de WTK-BV belast met de bewaking en coördinatie van de integrale 
bedrijfsvoering op het gebied van E-distributie op de gehele Chemelot locatie.  
Daarnaast is de WTK-BV verantwoordelijk voor het afstemmen met fabrieken omtrent 
starten en stoppen van installaties en fabrieken, de E-contract bewaking en het 
uitvoeren van controle rondgangen in de installaties.  
De functie wordt ingevuld vanuit het bedrijfsvoeringscentrum Swentibold. 
 
Jouw ideale achtergrond: 
 Je beschikt over een afgerond MBO-niveau-4, bijvoorbeeld E/I 
 REWIC-A 
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 E-opleiding bedieningsdeskundige 
 VCA 
 
Jouw persoonskenmerken: 
 Je bent proactief, je toont eigenaarschap en je werkt accuraat. 
 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. 
 
Jouw beloning: 
Je ontvangt conform de CAO Productie en Leveringsbedrijven een marktconform 
basissalaris met een daarbij behorende ploegentoeslag, 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. 

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 

Wil je vooraf meer informatie over deze interessante functie, neem dan contact op met 
Vincent Pijpers, Chef van de Wacht via T: 06-23 30 68 95 of Mark Puijnen, Chef van de 
Wacht via T: 06 22 23 60 96. 

 
 


