
Enthousiast geworden? Stuur dan je CV met motivatie naar sacha.steenstra-koot@mercon.com. Mocht je vooraf behoefte
hebben aan meer informatie, bel dan naar Sacha Steenstra via telnr. 06461717889

VACATURES

Estimator

Wat is het doel van de functie?
Als Estimator stel je in een ervaren team op adequate wijze begrotingen op ten behoeve van offertes voor bestaande
onderhoudscontracten. Je stelt de prijzen van materialen en diensten vast en de te besteden manuren. Je bepaalt de
montage-mogelijkheden en in te zetten equipment. Het schrijven van de offertes en het verzorgen van de aanvullende
documenten doe jij er ook met plezier bij.

Met wie heb je veel contact?
Je hebt in deze rol veel contacten binnen de organisatie, ook buiten je eigen team.  Jij bent hét aanspreekpunt voor de
klant en je biedt ondersteuning bij de contractbesprekingen. Het is dus belangrijk dat je commercieel ingesteld bent en
dat je het ook leuk vindt om jouw commerciële talent in te zetten.

Wat wordt er nog meer van jou verwacht?
Jij verbindt de vraag van de klant en de oplossing van Mercon op financieel vlak. De informatie die je nodig hebt, moet
je zelf actief achterhalen. Je hebt goede communicatieve vaardigheden nodig om deze rol te kunnen vervullen.

Wat breng je mee als Junior Estimator?
· Je hebt een afgeronde Mbo-opleiding

werktuigbouwkunde of civiele techniek met daarbij
aantoonbare ervaring van minimaal 1 jaar in een
soortgelijke functie.

· Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse
en Engelse taal.

Wat breng je mee als Estimator?
· Je hebt bij voorkeur werkervaring als

Werkvoorbereider, Calculator of Cost Engineer
· Je hebt een afgeronde Hbo-opleiding

werktuigbouwkunde, civiele techniek met
aantoonbare ervaring van minimaal 5 jaar in een
soortgelijke functie.

· Je hebt 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.
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