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

aan meer informatie, bel dan naar Peter van Leeuwen (Operations Manager) via tel. 0183-668822 

  

 

 

Zoekt ter uitbreiding voor het team een   

Wat is het doel van de functie? 

De Projectleider is verantwoordelijk voor de leiding en de coördinatie van het project en stuurt het projectteam aan op 

één of meerdere locaties. 

 

Wat verwachten we van jou? 

Je hebt de verantwoording om de werkzaamheden volgens de planning, het budget en de HSE-richtlijnen naar 

tevredenheid van de klant en Mercon uit te voeren. Als adviseur van de klant en interne organisatie zorg je voor een 

optimale afstemming tussen wensen en mogelijkheden binnen de scope. 

 

Welke werkzaamheden ga jij uitvoeren?  

Je zorgt voor een correct projectverloop en/of afronding binnen budget en planning en rapporteert hierover aan de 

leidinggevende. Ook plan je de werkzaamheden die door het projectteam worden uitgevoerd. Daarnaast fungeer je als 

adviseur voor de Uitvoerders en andere leidinggevende van subcontractors en opdrachtgevers gedurende de 

projectuitvoering en  onderhoudt contacten met de klant inzake de voortgang van het werk.  

Kortom, een dienstverlening die naar tevredenheid is van de klant en Mercon, tegen optimale operationele kosten, 

rekening houdend met de gestelde randvoorwaarden door de klant en de geldende wet- en regelgeving, daar ga jij 

voor. Uiteraard zorg je voor een dagelijkse actualisatie van de projectadministratie, van opdracht tot facturatie. 

 

Met wie heb je veel contact?  

De Klant en externe leveranciers over technische voortgang- en commerciële zaken. De collega’s van de afdeling 

commerciële zaken, engineering, werkvoorbereiding en planning. Oftewel, alle bij het project betrokken afdelingen en/of 

medewerkers. 

Wat breng je mee? 

 

• Je hebt een afgeronde technische Hbo-opleiding 

bijvoorbeeld Werktuigbouwkunde.  

• In het bezit van IPMA-C (of gelijkwaardig niveau) 

• Kennis van bestekken, contractvormen en financieel 

contractbeheer 

• Ruime leidinggevende ervaring in een 

projectomgeving, bij voorkeur  opgedaan in de 

Petrochemische Industrie 

• 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.  

 

 

Projectleider 

 
Bouw jij mee aan de purpose van Mercon?  

mailto:recruitment@mercon.com

