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Operator C - Dagdienst (M/V) Geleen 

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. Voor de afdeling Operations zijn wij op 

zoek naar een Operator C in dagdienst. Intern noemen wij deze functie ook wel 

werktuigkundige. 

Jouw uitdaging: 

• Je behandelt klantverzoeken en zorgt voor passende oplossingen bij problemen 

zoals bv. lekkages. Je levert hierbij een bijdrage aan het analyseren en opheffen van 

storingen aangaande productie-installaties en het distributienetwerk; 

• Je zorgt voor de administratieve afhandeling van lopende projecten en 

werkzaamheden. Dit bestaat uit een gedeelte werkvoorbereiding, zoals bijvoorbeeld 

het opstellen van veiligstellijsten;  

• Je draagt zorg voor de bewaking van de productie- en distributie installaties en de 

daaraan gekoppelde hulpsystemen; 

• Je neemt noodzakelijke maatregelen bij optredende afwijkingen, met als doel, 

veilige, betrouwbare, effectieve en efficiënte en klantgerichte productie - en 

distributieprocessen te waarborgen; 

• Je draagt zorg voor de productie-installaties of delen daarvan, ten behoeve van het 

in- en uit bedrijf nemen en het op- en afregelen van de (deel)installatie; 

• Je voert controles uit, houdt procedures en instructies bij, test periodiek en ad hoc, 

signaleert en meldt afwijkingen. 



 

 
 
P.O. Box 603 
6160 MH Geleen 

The Netherlands 

+31 46 702 10 00 
KvK 14071112 
usg.company Energy to perform 

Jouw ideale achtergrond: 

• Je beschikt over een afgeronde opleiding op minimaal MBO4-niveau, bijvoorbeeld 

VAPRO C of REWIC-A; 

• Je hebt kennis en/of ervaring op het gebied van het bedienen van productie- 

installaties, bij voorkeur in de energiesector; 

• Je bent op de hoogte van de werkprocessen, procedures en richtl ijnen betreffende 

algemene veiligheid; 

• Je bent bekend met het Chemelot-terrein en de installaties; 

• Je bent bereid om te werken in dagdienst. 

 
Jouw persoonskenmerken: 

• Je bent iemand die gestructureerd werkt en meedenkt met oplossingen ; 

• Je bent een teamspeler, maar voelt je ook zelfstandig op je gemak; 

• Je neemt initiatief, je bent positief kritisch ingesteld en veiligheid is je tweede 

natuur; 

• Je durft anderen op een constructieve manier aan te spreken op hun 

veiligheidsgedrag; 

• Je bent standvastig, ruimdenkend en resultaatgericht. 

 

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: 

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. Sluitingsdatum voor de sollicitatieprocedure is zondag 09-08-2020. Wil je 

vooraf meer informatie over deze interessante functie, neem dan contact op met Rick 

van den Hazel, HR Adviseur. T: +31 (0) 6  83 45 76 03 
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