
                                                                                                         

 
 

Originator- Energy Advisor 

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. Vanwege een 
belangrijke strategisch keuze, die USG gemaakt heeft om een bijdrage te kunnen leveren 
in de verduurzaming van Chemelot is op de afdeling Commercial Affairs een nieuwe 
vacature ontstaan   

De afdeling: 
De afdeling Commercial Affairs is verantwoordelijk voor:  

 Sourcing van (i) Energie (gas, elektriciteit, warmte) & grond en hulpstoffen (ii) 
Technische & Facilitaire goederen en diensten; 

 Sales, contract en relatiebeheer klanten, Acquisitie;  
 Regulatory Affairs (lobby & advocacy) voor Klimaat en Energie.  

 
USG wenst voor haar energie productportfolio, te beginnen met elektriciteit, meer 
differentiatie aan te brengen en zoekt op korte termijn een Originator/Energy Advisor.  

Jouw uitdaging: 

 Je gaat nieuwe concepten en producten ontwikkelen én implementeren voor gas 
en elektriciteit (herstructering van elektriciteits- en gas-aanbod op de 
Chemelotsite); 

 Je zult de verbruiksprofielen van onze industriële klanten en van Chemelot als 
geheel analyseren en op basis daarvan voorstellen ontwikkelen voor het portfolio 
van de klant en van USG;  

 Het uitvoeren van risicoanalyses zal een onderdeel van de taken zijn; 



                                                                                                         

 
 Je zal het elektriciteit & gas productportfolio en bijbehorende klantcontracten 

beheren;  
 Je zal nauw samenwerken met de inkopers en accountmanagers van USG, om 

onze B2B klanten van een zo goed mogelijke dienstverlening te kunnen voorzien; 
 Je ondersteunt de accountmanagers van USG in het adviseren van  de klanten van 

USG op het gebied van de samenstelling en verduurzaming van hun 
energieportfolio; 

 Je ondersteunt de inkopers bij het samenstellen van het portfolio dat op Chemelot 
niveau dient te worden ingekocht. 
 

Jouw ideale achtergrond: 

 Je beschikt over aantoonbaar WO werk- en denkniveau of opleiding, bij voorkeur 
in de richting van Technische Bedrijfskunde, Bedrijfseconomie of Econometrie; 

 Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een salesgerichte organisatie in de 
energiesector (B2B) ;  

 Je hebt kennis en ervaring in de energiemarkt: je bent bekend met 
onderhandelen/opstellen van complexe elektriciteits- en gas contracten, 
duurzaamheidscertificaten, groene stroom en PPA’s etc.; 

 Je kennis van de Nederlandse en Engelse taal is uitstekend, zowel in woord als 
geschrift; 

 Je hebt kennis van Microsoft office applicaties als Excel, Word en PowerPoint, 
waarbij kennis van Excel het belangrijkste onderdeel is;  

 Je hebt ervaring in het omgaan met klanten en het geven van presentaties in een 
B2B omgeving; 

 Je hebt ervaring met het ontwikkelen en uitrollen van technisch-commerciële 
concepten. 

Jouw persoonskenmerken: 

 Je bent communicatief sterk, analytisch, toont eigenaarschap en werkt accuraat; 
 Je hebt aandacht voor de klant, bent servicegericht en proactief;  
 Je bent een teamspeler maar kan ook uitstekend zelfstandig werken; 
 Je houdt van veranderingen en bent ook in staat om anderen hierin mee te  
 nemen. 

  



                                                                                                         

 
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.  

Interesse? 
De werving en selectie van deze vacature wordt exclusief verzorgd door kWh People. 
Neem voor meer informatie contact op met: 
Barry Scheers (Senior Recruitment Consultant) via mail: barry.scheers@kwh-people.com 
of telefonisch op  +31 627 332 867. Acquisitie is niet gewenst. 

 


