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USG Industrial Utilities levert aan fabrieken van onder andere SABIC, OCI Nitrogen, 

ARLANXEO, Fibrant en AnQore. Een hele verantwoordelijkheid als je je realiseert dat 

zonder levering alles stil ligt!  Bij USG zijn we daarom constant bezig om te zorgen dat 

dat vraag en aanbod op de site op elkaar zijn afgestemd zodat we alle klanten optimaal 

kunnen ondersteunen in hun productiedoelstellingen. Maar alleen met het leveren ben 

je er nog niet. Je komt ook in aanraking met vraagstukken rondom sustainability, de 

energietransitie en de optimalisatie van de stoomproductie en distributie. Dan willen 

onze klanten de beste oplossing voor nu én in de toekomst tegen de laagste kosten en 

zonder onderbrekingen.  

Als je bij USG wilt werken ben je dus niet bang om een stevige uitdaging aan te gaan 

samen met een team van utility professionals.  Wij zoeken daarom naar een:  

 

Technical Product Engineer - Stoom 

De afdeling Technology & Sustainability voert activiteiten uit gericht op verbetering van 

de utility voorziening op de site. De afdeling voert studies uit, begeleidt projecten t/m 

implementatie, initieert verbetervoorstellen op het gebied van duurzaamheid en 

technologie en borgt een optimale werkwijze via Operational Excellence werkprocessen. 

In de praktijk elke dag opnieuw kennis en kunde samen bundelen om de USG processen 

en installaties tot wereldprestaties te brengen. Het kan altijd nóg beter. Met minder 

neem je geen genoegen, want het gaat om grote volumes, belangen en bedragen. 

Daarom krijg je als technoloog van USG alle ruimte om je creativiteit te benutten en 

verantwoordelijkheid te nemen. In multidisciplinaire teams inspireren, innoveren en 

optimaal presteren. Dat is waar je als Technical Product Engineer dagelijks voor staat. 

 

 

Jouw uitdaging: 

• Jouw uitdaging is om er met jouw technologische kennis toe bij te dragen dat de 

juiste hoeveelheid utilities tegen zo laag mogelijke variabele en vaste kosten 

gemaakt kunnen worden.  

• Je zoekt naar oplossingen om de utility-productie verder te verduurzamen. 

• Je inventariseert samen met je collega’s de toekomstige ontwikkelingen in de klantvraag 

en verzorgt de daarbij behorende lange termijn inzetplannen.  

• Je zal specifiek worden ingezet om oplossingen te zoeken op het gebied van de 

stoomproductie en -distributie voor de Chemelot site, waar de efficiency van de 
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opwekking een grote rol speelt. Maar je kunt ook ingezet worden ten behoeve van 

andere utilities. 

• Je beoordeelt stoom gerelateerde vragen van de huidige maar ook nieuwe klanten 

en vertaalt deze naar effecten voor USG en Chemelot overall.  

• Je bedenkt en bepaalt samen met de afdelingen productie en onderhoud  

oplossingsstrategieën voor toekomstige productie- en distributieproblemen en 

verzorgt procesoptimalisaties voor de middellange en lange termijn  en specifiek 

voor de stoomproductie en veilige en betrouwbare levering tot aan de klant. 

• Je voert SHE- en compliance studies uit met als doel de veiligheid en gezondheid van 

medewerkers te verbeteren en de veiligheid- en milieu performance van de 

installaties naar de Europese toppositie te brengen. Voldoen aan de huidige en 

toekomstige wet- en regelgeving, m.n. m.b.t. CO2-reductie en verscherpte 

emissienormen vragen specifieke aandacht. 

• Je verdiept je in de procesregeling en beveiliging van de stoominstallaties van USG 

en genereert voorstellen tot verbetering van de performance van de installaties.  

• Je voert analyses uit op de kostprijs van producten van installaties en kunt deze met 

collega’s van Commerciële Zaken vertalen naar tarieven.  

• Je voert haalbaarheids- en conceptuele studies uit en initieert en ondersteunt 

projecten. 

• Je werkt nauw samen met medewerkers uit productie, projecten, onderhoud, 

procesbesturing, en andere USG- en klant afdelingen zodat er een optimale 

teamprestatie wordt neergezet. op de markt  op het gebied van duurzame 

energieopwekking en toetst of deze toepasbaar zijn bij USG. 

 

Jouw ideale achtergrond: 

• Je bent een afgestudeerd en liefst ervaren energy, chemical of mechanical engineer 

op Master-niveau, of op HBO-niveau met veel ervaring. 

• Je hebt bij hoge voorkeur enige jaren ervaring als technoloog in de energie of 

procesindustrie en ervaring met stoomopwekking en distributie. 

• Je wilt speler zijn in een multidisciplinair team dat continu gaat voor technologische 

verbeteringen. 

• Je bent een teamplayer, maar toont ook zelfstandigheid en leiderschap in de studies 

die je uitvoert en de projecten die je ondersteunt. 
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• Je kunt de juiste resources aanspreken en oplossingen aandragen is even 

vanzelfsprekend voor je als het uitvoeren van storings-, risico- en 

veiligheidsanalyses. 

• Je bent gecommitteerd je gedurende meerdere jaren vast te bijten in de techno logie 

van USG en de performance van de assets steeds verder te verbeteren.  

• Veiligheid staat bij jou extreem hoog in het vaandel.  

 

Jouw persoonskenmerken: 

• Je communiceert makkelijk met klanten, maar ook met de werkvloer.  

• Je bent in staat om overzicht te krijgen en te houden (helikopter view). 

• Je bent in staat visie te ontwikkelen en staat open voor externe ontwikkelingen.  

• Je toont eigenaarschap en vindt het normaal om continu te verbeteren.  

• Je bent constructief confronterend ofwel positief kritisch.  

• Je hebt een sterk analytisch vermogen waarmee je complexe uitdagingen aangaat.  

• Je hebt een positief kritisch oog voor afwijkingen. 

• Je grijpt in waar nodig als het te bereiken resultaat in gevaar komt.  

 

 

Jouw beloning: 

Deze functie is op schaal 12 gewaardeerd. Werk je momenteel bij een stakeholder van USG op 

de Chemelot site, dan bestaat de mogelijkheid vanuit de stakeholder bij USG te worden 

gedetacheerd.  

 

Jouw reactie: 

Wil je meer informatie over deze functie, neem dan contact op met Tjaart Molenkamp, 

Manager Technology & Sustainability, tel. +31 (0) 6 20 30 04 90  of Martin Hoffmans +31 (0) 6 

13 38 97 68.  

Stuur je motivatie en CV vóór 15 November   a.s. aan Recruitment.USG@usg.company   

Wil je graag meer informatie over de sollicitatieprocedure dan kun je contact opnemen met 

Elian van de Schoor, HR Adviseur: 06 23 30 14 22. 

 

 


