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Logistiek medewerker (M/V) Geleen 

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. 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. Voor ons 
centraal magazijn zijn wij op zoek naar een logistiek medewerker. 

 

Jouw werkzaamheden bestaan o.a. uit: 
 Het realiseren van een snelle en kwalitatief goede doorstroom van diverse 

artikelen en materialen. 
 Het uniformeren van het artikelenbestand. 
 Ontvangen en beheren van certificaten van materialen en goederen. 
 Tijdig bestellen van grijpvoorraad en verbruiksmaterialen op basis van Lean+. 
 Voorstellen doen voor het wijzigen van artikelen, materialen, assortiment, 

voorraadniveaus en bestelgroottes. 
 
Jouw ideale achtergrond: 

 Je beschikt over een afgeronde MBO-niveau 3 of 4 opleiding, voorkeur in de 
richting van logistiek, transport of een W/E-achtergrond met een affiniteit voor 
administratie en (magazijn)beheer. 

 Je hebt kennis en ervaring met SAP en MS Office. 
 Je bent bekend met diverse soorten materialen, gereedschappen en (technische) 

goederen. 
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Jouw persoonskenmerken: 
 Je bent iemand die gestructureerd en systematisch werkt. 
 Je bent een teamspeler die graag samenwerkt maar ook zelfstandig kan werken. 
 Je durft anderen op een constructieve manier aan te spreken op hun 

veiligheidsgedrag en omgang met geleende gereedschappen en/of goederen. 
 Denken in mogelijkheden en oplossingen is voor jou normaal. 

 
Jouw beloning: 
Je ontvangt conform de 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: 
Stuur je motivatie en CV aan recruitment.usg@usg.company. We maken graag kennis 
met je.  


