
Field Engineer Meet- en Regeltechniek

Wil jij bijdragen aan de continuïteit en veiligheid van onze productieprocessen?
Wanneer we het hebben over het verbruik van elektriciteit, stoom, aardgas, stikstof en water op de
Chemelot site, spreek je van grote volumes met een ononderbroken levering naar klanten. De
fabrieken op Chemelot zijn immers afhankelijk van betrouwbare utilities.

USG Industrial Utilities is erop gericht om een betrouwbare, duurzame partner te zijn op het gebied
van productie, distributie en levering van utilities tegen de laagste integrale kosten. Bij al onze
activiteiten staan veiligheid, milieu en servicegerichtheid voorop. Ons assetpark bestaat uit o.a.
ketelinstallaties, waterbehandelingsinstallaties, compressiestations etc. Om de bijbehorende
equipment in een optimale conditie te houden zijn wij op zoek naar een Field Engineer Meet- en
Regeltechniek ter versterking van het Asset Engineering team.

Wat ga je doen?
· Je bent verantwoordelijk voor het beoordelen van correctieve meldingen in het SAP-

onderhoudsprogramma, het schrijven van technische opdrachtomschrijvingen en het
voorschrijven van te gebruiken reserve-onderdelen;

· Je biedt 2e-lijns technische ondersteuning in de vorm van trouble-shooting;
· Je kunt ingezet worden tijdens revisies, stops en grote projecten;
· Je bent verantwoordelijk voor de controle van het testen van de instrumentele

beveiligingen en het uitvoeren van ATEX inspecties. Hiertoe hoort ook het aanzetten
en opvolgen van eventuele herstelactiviteiten;

· Je draagt zorg voor het koppelen van documentatie, spareparts en aanvullende info
aan equipments;

· Je werkt samen met de interne multidisciplinaire teams om optimale oplossingen te
vinden in geval van storingen;

· Je ondersteunt en werkt nauw samen met de Technical Support Engineer;
· Je houdt toezicht op de uitvoering van periodieke inspecties door bedrijfsvoering en

het opvolgen van de gerapporteerde afwijkingen;
· Je fungeert als aanspreekpunt bij modificatiewerkzaamheden en je begeleidt de

medewerkers van verschillende firma’s.



Wat staat daar tegenover?
· Een goed salaris met uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden (cao

Productie en Leveringsbedrijven). De salarisrange horende bij deze functie is: €3.438,-
tot  €4.437,- bruto per maand (schaal 9).

· Je ontvangt een eindejaarsuitkering en we hebben een uitgebreide 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.

Wat zien wij als jouw ideale achtergrond?
· Je hebt MBO+ c.q. HBO werk- en denkniveau met aanvullende opleidingen op

onderhoudskundig gebied in het vakgebied meet- en regeltechniek;
· Je hebt bij hoge voorkeur enige jaren onderhoudskundige ervaring in procesindustrie /

energie technische industrie;
· Je hebt gedetailleerde SAP-kennis op onderhoudsgebied;
· Je hebt kennis van ATEX en beveiligingen(dit is geen vereiste);
· Je kunt de juiste resources aanspreken en oplossingen aandragen.

Welke persoonskenmerken heb je?
· Je bent proactief, je toont eigenaarschap en je werkt accuraat;
· Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel, bent besluitvaardig en resultaatgericht;
· Je bent communicatief en flexibel ingesteld, kunt zelfstandig werken en overlegt

gemakkelijk met collega’s in eigen en andere vakdisciplines;
· Je draagt eraan bij dat problemen snel worden opgelost en van fouten wordt geleerd;
· Je bent een teamspeler met oog voor veiligheid, kwaliteit, planning en kosten;
· Veilig werken is voor jou een vanzelfsprekendheid.

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: Thijs Moonen, Supervisor Asset Enginering via T:
+06-30 01 06 83 of Rick van den Hazel, Hiring en Recruitment Officer via T: 06-83 45 76 03. Voor deze
vacature is geen sluitingsdatum. De werving zal beëindigt worden wanneer er een geschikte
kandidaat gevonden is.

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 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.


