
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 aanvulling van het QC-team een 

Wat is het doel van de functie? 

De QC Controleur controleert de materialen en producten aan de hand van geldende kwaliteitsnormen en klant 

specifieke eisen. Door middel van het opstellen van ITP’s, het uitvoeren van controles en het aangeven van 

verbeteringen borgt hij de kwaliteit en geeft hij gedegen advies. Dit gebeurt voornamelijk op verschillende locaties. 

 

Wat verwachten we van jou? 

Vanwege jouw ruime ervaring kun je prima zelfstandig werken. Je bent vanaf het begin betrokken bij onze projecten 

die plaatsvinden binnen de Petrochemie, waaronder Opslagtanks, Industriële Services en Infrastructuur. In deze 

controlerende functie heb je een belangrijke bijdrage aan de continue inspecties van de verschillende zaken zoals 

(las)werkzaamheden, de certificeringen, materialen, procedures en rapportages. 

 

Wat ga je voornamelijk doen?  

Je stelt inspectieplannen (ITP) op voor kwaliteitscontroles. Je plant en voert onafhankelijke controles en inspecties uit 

op de (las)werkzaamheden, materialen en het uitbestede werk gedurende de projectuitvoering. Je zorgt voor een 

complete fabricageadministratie. Je hebt daarnaast een veelzijdige controle functie op diverse taakgebieden 

binnen QC. 

 

Met wie heb je veel contact?  

Vele in- en externe collega’s zoals Procurement, Projectleiding, en de afdeling Fabricage. Natuurlijk is er veelzijdig 

contact met de QC-manager en de lascoördinator, maar er is ook veelvuldig contact met de klant. 

Wat breng je mee? 

• Je bent in het bezit van MLT, VT-w2 en/of IWI-C 

• Je hebt ervaring met het lezen van tekeningen van 

soms ingewikkelde constructies. 

• Je hebt kennis van werktuigbouwkundige constructies 

en keuringseisen gesteld door keuringsinstanties. 

• Je hebt kennis van technieken voor het bewerken van 

lasnaad ed. en  van theoretische/praktische meet- en 

controle technieken en de gebruikte 

meetinstrumentarium. 

• 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.  

 

 

QC Controleur 
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