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Chef van de Wacht (M/V) Geleen 

Ben je toe aan een volgende stap in je carrière of ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging in 

de procestechniek? Dan is onze functie voor Chef van de Wacht echt iets voor jou! 

Wat ga je doen? 

• Je geeft leiding aan de (hoofd)operators om de utility-leveringen (voornamelijk 

stoom, elektriciteit, water en lucht) op Chemelot veilig en betrouwbaar te laten 

verlopen; 

• Tijdens calamiteiten en storingen heb jij een leidende rol;  

• Je motiveert, stimuleert en coacht je medewerkers; 

• Je ondersteunt de opleidingen en de praktische opleidingshandelingen van de 

medewerkers; 

• Je initieert en begeleidt verbetertrajecten en projecten en zorgt dat de gestelde 

doelen behaald worden; 

• Je bent verantwoordelijk voor én je waarborgt de veiligheid van eigen en extern 

personeel, in en rondom de installaties;  

• Tijdens de dienst ben je verantwoordelijk voor de prestaties, beschikbaarheid en 

exploitatie van USG’s productie- en distributie-installaties en de ongestoorde 

levering van utilities;  

• Je bent onderdeel van het BMT (Bedrijfsvoering Management Team) en je geeft van 

daaruit mede richting aan beleid op de afdeling; 

• Je werkt samen  met de Maintenance-afdeling om onderhoudswerkzaamheden 

tijdig en veilig uit te voeren; 

•  Je gaat werken in een 5-ploegen rooster met een 2-2-2 structuur. Het gemiddelde 

aantal uren per week is 33,6. 

 

Wat staat daar tegenover? 

• Een goed salaris met uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden ( cao 

Productie en Leveringsbedrijven). De salarisrange horende bij deze functie is: 

€4.085,-tot  €5.492,- bruto per maand (schaal 11). Tevens ontvang je 30% 

ploegentoeslag; 

• Je ontvangt een eindejaarsuitkering en een bonusregeling; 

• USG is een mensgerichte organisatie waarbij jouw ontwikkeling voorop staat en 

waarin gedacht wordt in mogelijkheden. We investeren veel in opleidingen en de 

bijbehorende begeleiding; 
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Wat zien wij als jouw ideale achtergrond? 

• Je hebt een HBO-technische achtergrond met affiniteit voor utilities;  

• Je hebt leidinggevende ervaring en je bent gewend medewerkers te coachen; 

• Je hebt ervaring met het werken in continudienst en je bent bereid dit te blijven 

doen;  

• Je bent gedreven in het vooruithelpen van je collega’s en ploeg waarbij het 

teamresultaat voorop staat; 

• Je hebt kennis en ervaring met SAP en MS Office. 

 

Welke persoonskenmerken neem je mee? 

• Veiligheid staat bij jou altijd voorop, ook ben je in staat om anderen op een 

constructieve manier aan te spreken op hun veiligheidsgedrag; 

• Je werkt gestructureerd en systematisch en je bent in staat om overzicht te 

behouden; 

• Je hebt een heldere, effectieve manier van communiceren; 

• Denken in mogelijkheden en oplossingen is voor jou normaal;  

• Je bent daadkrachtig bij calamiteiten en storingen. Tevens kun je goed onder druk 

besluiten nemen. 

 

Solliciteren: 

Heb je interesse in de functie? Stuur dan je cv en motivatiebrief naar 

recruitment.usg@usg.company  t. a.v. Rick van den Hazel. Wil je meer informatie over de 

inhoud van de functie dan kun je contact opnemen met: Vincent Pijpers, Chef van de Wacht 

via T: 06-23 30 68 95 of Rick van den Hazel, Hiring en Recruitment Officer via T: 06-83 45 76 

03. Sluitingsdatum voor deze sollicitatieprocedure is maandag 31-01-2022. Een assessment 

kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. 

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. Om gelukkig te zijn in je werk, is het belangrijk dat je plezier hebt in je werk e n 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.  
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