
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 technische en ervaren  

WERKVOORBEREIDER 

Wat is het doel van de functie? 

Als werkvoorbereider ben je actief betrokken bij de projecten op locatie bij onze opdrachtgevers (ARA regio) en zorg je 

ervoor dat met jouw ondersteuning de projecten tot in de puntjes voorbereid zijn en van start kunnen gaan. Daarna 

bewaak je de planning en regisseer je de voortgang van projecten. Hierbij doe je zo nodig voorstellen ten behoeve van 

de optimalisatie van de werkprocessen en denk je mee over mogelijke bijsturing van de werkzaamheden.  
 

Wat verwachten we van jou? 

- Met jouw kennis op het gebied van staalconstructies in de Petrochemie weet je wat er speelt en plan je de  

  werkzaamheden hieromtrent dan ook nauwgezet.  

- Je stelt werkmethoden, werkplannen en begrotingen vast en je bepaalt de behoefte aan materialen en de inzet van  

  materieel. Bovendien vervul je een ondersteunende rol bij de inkoop van deze zaken.  

- Het is van groot belang dat je technische kennis en capaciteit hebt om overzicht te houden. Daarnaast signaleer je  

  knelpunten tijdig en onderneem je daar adequate acties op. 

- Tenslotte heb je veel contact met de interne organisatie en de klant over het project. 

Wat breng je mee? 

• Je bent een professional op het gebied van 

staalconstructies in de Petrochemie en hebt 

daarbij ervaring in een soortgelijke functie. 

• Je beschikt over een hoge mate van inzicht in 

bedrijfsprocessen. 

• Ruime ervaring met het opstellen van werkplannen 

en kostcalculaties.  

• Je hebt ervaring met ERP Software, Autocad en MS 

Office.  

• Een goede basis door minimaal een technische 

HBO opleiding Werktuigbouwkunde of Civiele 

techniek. 

• Uiteraard heb je een goede beheersing van de 

Nederlandse en Engelse taal.  

• Ervaring in tankbouw of staalconstructies in het 

algemeen is een pré. 

 

TANKONDERHOUD / NIEUWBOUW 

 “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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