
Enthousiast geworden? Stuur dan je CV met motivatie naar monique.vannieuwpoort@mercon.com. Mocht je vooraf behoefte hebben aan 

meer informatie, bel dan naar Michel Lammens (Engineering Manager) via tel. 06 51 83 98 05 

 

  

 

 

zoekt een ervaren en gedreven 

CAD-TEKENAAR 
De Design Engineer die deel wilt uitmaken van de stormachtige technologische ontwikkelingen binnen Mercon 

Wat kun je verwachten van de functie? 

In jouw functie ben je verantwoordelijk voor het opzetten en uitwerken van ontwerp- en werkplaatstekeningen en de 

daarbij behorende lijsten met betrekking tot tankbouw en/of infrastructuur. Hiervoor bestudeer, interpreteer en bespreek 

je de projectinformatie met de betreffende afdelingen. Je pakt hierin de coördinerende rol. 

 

Daarnaast verzamel je (technische) informatie voor het realiseren van de ontwerptekeningen, maak je werktekeningen 

en levert je een bijdrage aan werkplannen en kostencalculaties.  

Wat breng je mee? 

• Je bent goed bekend in de wereld van tankbouw 

en/of Petrochemische Industrie. 

• Je werkt en denkt op MBO+ niveau en hebt daarbij 

een afgeronde technische opleiding zoals 

Werktuigbouwkunde / Constructietechniek.  

• Je hebt kennis van of ervaring met het 

vervaardigen van constructie- en  

uitvoeringstekeningen en daarnaast ruime ervaring 

met het maken van werkplaatstekeningen in de 

staalbouw.  

• Je bent in staat om tekeningen en specificaties te 

lezen en te interpreteren.  

• Uiteraard kun je goed overweg met Autocad en 

Inventor.  

• Vanzelfsprekend heb je een goede beheersing 

van de Nederlandse en Engelse taal in woord en 

geschrift.  

 

 

 

 “Wij zijn Mercon, specialist in Onderhoud & 

Constructie!” 

Mercon is gespecialiseerd in de engineering, 

constructie en onderhoud van opslagtanks ten 

behoeve van de olie- & gas- en petrochemische 

industrie. Bovendien zijn wij actief op het gebied van 

industriële montage en de montage en renovatie in 

infrastructurele projecten (bruggen en sluizen). Ons 

hoofdkantoor is gevestigd te Gorinchem, de 

montagewerkzaamheden vinden plaats op locatie bij 

onze opdrachtgevers in de ARA regio. 

 

Wat bieden wij? 

Leuke collega’s met een gedegen vakkennis. Goede 

primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden (CAO 

Metalektro) zoals bijv. 27 verlofdagen en 13 ATV 

dagen, een maandelijkse gratificatieregeling en 

mogelijkheid tot deelname collectieve (zorg) 

verzekeringen. 
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