
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 zeer ervaren en stevige  

Wat kun je verwachten van deze functie? 

 

Als (Senior) Staalconstructeur sta je aan het begin van het proces! In deze bijzonder verantwoordelijke baan heb je 

inzicht in het gehele proces; van het ontwerp tot de uiteindelijke bouw van staalconstructies. Je maakt berekeningen 

van staalconstructies en hebt ook een adviserende rol naar de interne organisatie en onze klanten. Je bent 

verantwoordelijk voor het opstellen en/of controleren van berekeningen en het op de juiste wijze vertalen naar de 

tekeningen. Het is van belang dat je voldoende ervaring en kennis hebt om als vraagbaak voor de organisatie te 

kunnen dienen. 

Wat breng je mee? 

• Je hebt een afgeronde HBO-opleiding in de richting 

van werktuigbouwkunde, civiele techniek of HTI 

Staalconstructeur.  

• Je hebt ca. 10 jaar ervaring opgedaan in de wereld 

van tankbouw, infrastructuur en/of industrie in een 

soortgelijke functie.  

• FEM-analyses, constructieberekeningen en 

handberekeningen zijn geen onbekende zaken voor 

jou. 

• Met SCIA Engineer, Nastran, Inventor en Autocad ben 

je goed bekend.  

• Goede kennis van mechanica en staalbouw- en 

tankbouwnormen spreekt voor zich.  

• Uiteraard heb je een goede beheersing van de 

Nederlandse en Engelse taal.  

 

 

“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.  

 

 

(Senior) STAALCONSTRUCTEUR 

 
“HET SCHAAP MET 5 POTEN” 

mailto:monique.vannieuwpoort@mercon.com

