
Een job met impact in dé change van de staal sector,  
een technische opleiding én een auto van de zaak? 

Wij betalen jouw 
HBO deeltijd 

opleiding WTB of 
Civiele Techniek 

Om makkelijk naar 
jouw opleiding te 
rijden bieden we 
jou een auto van 

de zaak 

Bij een deeltijd 
opleiding hoort een 
baan! Deze bieden 
we jou tegen een 

goed salaris.  

Vrije tijd is belangrijk 
daarom bieden we 
jou 40 vrije dagen 

per jaar (o.b.v. van 
een fulltime 
contract) 

Wij maken je klaar 
voor een positieve 

impact op de 
technologische 

innovaties in de staal 
sector en op de 

purpose van Mercon 

In een programma van 4 jaar doe je ervaring op met 

Engineering / Werkvoorbereiding / Sales /  

Projectmanagement / Cost Engineering / Uitvoering / 

Quality Control en QHSE 

Na het programma van 4 jaar kun je zelf kiezen welke 

functie het beste bij jou past*! Neem contact op met 

Monique van Nieuwpoort voor meer informatie over dit 

traject via: 0183 66 88 22  
(*bij gebleken geschiktheid en afronden van de opleiding) 
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