
Enthousiast geworden? Stuur dan je CV met motivatie naar monique.vannieuwpoort@mercon.com. Mocht je vooraf 

behoefte hebben aan meer informatie, bel dan naar Maarten Rozemeijer (Manager Project Control) via tel. 06 54 98 55 44 

  

 

 

Zoekt een proactieve en nauwkeurige 

Wat is het doel van de functie? 

Je bent samen met een team van Planners verantwoordelijk voor het opstellen, monitoren, analyseren en rapporteren 

van de planningen en voortgang van de projecten van Mercon. Deze projecten worden uitgevoerd op diverse 

bouwplaatsen in de ARA regio.  
 

Wat verwachten we van jou? 

We verwachten van jou dat je zelfstandig, overtuigend en zeer accuraat bent, een topper in plannen en overzicht 

bewaren, een proactieve houding en dat je daarbij ook flexibel bent om te reizen naar de verschillende projectlocaties.  
 

Welke werkzaamheden ga jij uitvoeren?  

- Het opstellen van planningen op basis van de projectopdracht met betrekking tot uren, materialen en diensten en  

  daarnaast het opstellen van detailplanningen op basis van overeengekomen levertijden.   

- Je houdt een portfolio bij van projecten en je stelt prognoses op met betrekking tot benodigde directe uren. 

- Je bewaakt de voortgang en maakt analyses van de lopende planningen. Bij afwijkingen rapporteer je dit en doe je  

  voorstellen om de werkzaamheden bij te sturen. 

- Het afgeven van levertijden van deelconstructies ten behoeve van de planning voor het uitleveren van materialen en  

  diensten in overleg met Projectleider  

- De planningsgegevens en projectgroep gegevens verwerk je in een planningsprogramma.  

- Ook ga je meewerken aan de verandering binnen de organisatie naar een nieuw planningsprogramma. 
 

Met wie heb je veel contact?  

Tijdens uitvoering van de werkzaamheden heb je veel contact met de Projectleiders, Uitvoerders en Voormannen van de 

projecten en daarnaast heb je ook regelmatig contact met de afdeling Engineering, Inkoop, de projectadministratie en 

natuurlijk ook met de klant.     

Wat breng je mee? 

• Je hebt een afgeronde technische HBO-opleiding.  

• Minimaal 2 jaar relevante werkervaring, bij voorkeur 

opgedaan in de Petrochemische Industrie, waarbij 

ervaring met onderhoudswerkzaamheden of turn - 

arounds een pré is. 

• Je hebt affiniteit met techniek. 

• Gedegen kennis van planningsprogramma’s en MS 

Project. 

• Je hebt voldoende kennis en ervaring opgedaan met 

planningstechnieken, netwerkplanning, detailplanning, 

materiaalbehoefte en capaciteitsplanning. 

• Je bent op de hoogte van interne processen zoals 

Procurement, Engineering, Fabricage, Testing e.d. 

• 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.  

 

 

PLANNER 

 
Een Planner die mee bouwt aan een vernieuwend proces 

mailto:monique.vannieuwpoort@mercon.com

