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

aan meer informatie, bel dan naar Fred de Bruyne (HSE Manager) via tel. 0183-668835 

  

 

 

Zoekt ter vervanging een collega in de functie van 

Wat is het doel van de functie? 

De HSE Coördinator is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de HSE-procedures en -beleid, alsmede het toezien 

op naleving en het vertalen naar instructies/voorlichting op locatie. 

 

Wat verwachten we van jou? 

Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als HSE Coördinator. Je hebt ervaring in het opstellen van HSE-plannen en TRA’s.  

Je kunt zelfstandig werken en bent gedreven en betrokken bij de organisatie en zijn medewerkers. Je geeft 

gevraagd en ongevraagd advies om HSE zaken te verbeteren c.q. aan te passen. Je bent pragmatisch ingesteld. 

Je wordt vanaf het begin betrokken bij onze projecten die plaatsvinden binnen de Petrochemie, waaronder 

Opslagtanks, Industriële Services en Infrastructuur. Je kunt goed in een team samenwerken. 

 

Wat ga je voornamelijk doen?  

Je onderhoudt contacten met zowel de Mercon medewerkers op een locatie als met de klant. Dit alles in nauw 

overleg met de Projectleider, Uitvoerder en Werkvoorbereider op de locatie. Je geeft op een pragmatische manier 

invulling aan je controlerende, corrigerende en adviserende taken.  

Je stelt HSE plannen en TRA’s op voor de activiteiten die op een locatie uitgevoerd worden. Je ondersteunt de 

leidinggevenden op een locatie bij het opstellen van een toolbox en of het geven van een start-werk instructie. Je 

voert werkplek inspecties uit op de locatie waar je werkzaam bent. Je stimuleert de leidinggevenden op een locatie 

in het uitvoeren van WPI’s en het invullen van 24/7 kaarten. Je verzorgt de wekelijkse-/maandelijkse-rapportages. In 

geval van een incident ondersteun je de leidinggevenden bij het uitvoeren van een incidentenonderzoek.  

Wat breng je mee? 

 

• Je bent in het bezit van een MBO opleiding 

• Hiernaast heb je minimaal 5 jaar je MVK diploma. 

• Je hebt kennis van de wettelijke HSE verplichtingen . 

• Je hebt een VCA-VOL certificaat. 

• Je hebt ervaring met het opstellen van HSE plannen en 

het opstellen van TRA’s. 

• Je kan op alle niveaus binnen een organisatie 

communiceren. 

• Je hebt ervaring in het analyseren van incidenten. 

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.  

 

 

HSE Coördinator 

 
Opslagtanks / Industriële Services/ Infrastructuur 
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