
Trap jij af bij Mercon? Heb impact in dé change van de staal sector  
en draag bij aan de purpose van Mercon 

Wij zoeken 
vakidioten met een 

afgeronde 
opleiding WTB of 
Civiele Techniek 

Je bent een starter of 
je hebt al enige 

ervaring opgedaan. 
In beide gevallen 

gaan we graag het 
gesprek met je aan.  

Je wordt enthousiast 
van meedenken over 

innovaties in de wereld 
van staal en techniek 
en van meebouwen 
aan de purpose van 

Mercon 

Vrije tijd is belangrijk 
daarom bieden we 
jou 40 vrije dagen 

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

De dynamiek die wij 
van jou verwachten in 

dit traineeship mag zich 
terugvertalen en dus 

staat er een auto voor 
jou klaar 

We bieden jou een traineeship programma van ten minste 2 jaar (vast 

contract), waarbij je jouw impact kunt laten gelden en direct mee loopt bij het 

Projectmanagement. Daarnaast doe je gedurende het traineeship ervaring op, 

op het gebied van Engineering / Werkvoorbereiding / Sales /  

Cost Engineering / Uitvoering / Quality Control en QHSE.  

Neem contact op met Monique van Nieuwpoort voor meer 

informatie over dit traject via: 0183 66 88 22  
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