
                                                                                                         

 
 

Utility Measurement & Settlement Engineer  

(met economische affiniteit) 

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. 

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.  

De afdeling: 

De afdeling Utility Measurement & Settlement is verantwoordelijk voor een integere 

hoeveelheidbepaling van alle door USG geproduceerde en/of gedistribueerde goederen 

op de locatie. De Utility Measurement & Settlement Officers zijn verantwoordelijk voor 

de verklaring en vereffening van USG-productbalansen, de realisatiecijfers over de 

producthoeveelheden, informatie over en inhoudelijke kennis van metingen waarmee de 

producthoeveelheden zijn vastgesteld en informatie over en inhoudelijke kennis van de 

verwerking van meetgegevens tot gerealiseerde producthoeveelheden. 

Jouw uitdaging: 
• Je bewaakt en auditeert de performance van meetsystemen, identificeert, 

formuleert en initieert technische verbeteringen; 

• Je houdt je bezig met het voorschrijven, analyseren, evalueren en bijsturen van 

werkprocedures op het gebied van meettechniek; 

• Je zorgt voor expertise en ondersteuning op meet-technisch vlak aan klanten en 

USG op zodanige wijze dat de meet-technische integriteit van meetconfiguraties 

gewaarborgd is en blijft en dat voldaan wordt aan de afgesproken eisen ; 

• Je levert technische ondersteuning bij studies, projecten en modificaties. Vanuit je 

metrologie expertise heb je diverse in- en externe contacten; 



                                                                                                         

 
• Je stelt knooppuntschema’s (van distributienetten/productmiddelen) op en zorgt 

voor de instandhouding daarvan, zorgt voor calculaties en product-balansen, 

gericht op juiste input in financiële systemen en verslaglegging; 

• Je verklaart en analyseert trendafwijkingen en stelt in overleg vervangende 

waarden vast; 

• Je bent verantwoordelijk voor het werkproces, defecte of afwijkende metingen 

c.q. signaleert op basis van analyse eventuele afwijkingen/defecten; maakt 

afspraken met klanten over te nemen acties en maakt de eventuele gevolgen 

transparant; 

• Van jou wordt verwacht dat je op de hoogte blijft van de ontwikkelingen op jouw 

aandachtsgebied 

• Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van zowel in als externe rapportages . 

 

Jouw ideale achtergrond: 
• Je hebt bij voorkeur een meet- en regeltechnische achtergrond en een HBO denk- 

en werkniveau met daarnaast enige jaren ervaring in chemische/energie 

technische industrie; 

• Aantoonbare kennis op het gebied van meettechniek dan wel bereid om je hierin 

te verdiepen/verbreden; 

• Aantoonbare commerciële en economische affiniteit; 

• Je hebt kennis hebben van DCS systemen (gemakkelijk kunnen doorgronden hoe 

meetgegevens verwerkt worden in DCS systemen); 

• Kennis van sap is een pre; 

• Ervaring met Microsoft applicaties zoals Excel, Word en PowerPoint is 

noodzakelijk. 

 

Jouw persoonskenmerken: 
• Je bent proactief, je toont eigenaarschap en je werkt accuraat; 

• Je bent bereid en in staat om gemakkelijk te schakelen tussen techniek en 

economie waarbij het zwaartepunt elke week/dag kan veranderen; 

• Je bent een doorzetter die zich niet makkelijk uit het veld laat slaan ; 

• Je bent communicatief en flexibel ingesteld, kunt zelfstandig werken en overlegt 

gemakkelijk met collega’s in eigen en andere vakdisciplines ;  

• Je bent oplossingsgericht, stressbestendig, besluitvaardig en integer; 

• Je hebt een sterk commercieel inzicht; 

• Veiligheid en milieu zijn belangrijke speerpunten voor jou. 

 



                                                                                                         

 
Jouw beloning: 
Je ontvangt conform de Energie 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.  

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  t.a.v. Rick van 

den Hazel met vermelding van de functie “Utility Measurement & Settlement Engineer”. 

Wil je vooraf meer informatie over deze interessante functie bij USG, neem da n contact 

op met Paul Herffs, Supervisor Utility Measurement & Settlement (T: 06 30 62 34 17). 
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