
  

Vacature 
 

 

Mercon heeft zich de afgelopen periode van een metaalbedrijf en constructiewerf 

getransformeerd naar een bedrijf dat maatwerk oplossing biedt aan klanten in meerdere 

marktsegmenten. Naast opslagtanks, infrastructuur en industriële installaties ontwikkelt het 

bedrijf zich onder andere in engineering, bouw & infra en weg- en waterbouw. Ook bieden wij 

diensten om onze klanten te ondersteunen op het gebied van projecten, constructies, 

logistiek, renovatie en onderhoud. Alle slimme en creatieve oplossingen van de diverse 

projectteams worden binnen de organisatie gecommuniceerd om te zorgen dat kennis 

gedeeld wordt, zodat wij elkaar kunnen inspireren en kunnen leren van de ervaringen in alle 

sectoren. Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een fulltime 

 

HSEQ coördinator 
 

De HSEQ coördinator is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de HSEQ procedures en het 

HSEQ beleid alsmede het toezien op de naleving en het vertalen naar instructies en 

voorlichting op de bouwlocaties. In deze functie rapporteer je aan de HSEQ Manager.  

 

Taken en verantwoordelijkheden  

- opstellen van HSEQ plannen, taak risico analyses en periodieke rapportages 

- adviseren omtrent HSEQ aangelegenheden 

- het doen van verbetervoorstellen op het gebied van gezondheid, veiligheid, milieu, 

kwaliteit en arbeidsomstandigheden 

- deelname aan het projectteam op verschillende bouwlocaties 

- communicatie met de klant, projectleiders, uitvoerder, werkvoorbereiders en 

uitvoerende medewerkers 

- op een positieve en pragmatische wijze invulling geven aan controlerende, 

corrigerende en adviserende taken 

- ondersteuning leidinggevende bij toolbox, start instructies en incidentenonderzoek 

- uitvoeren van werkplek inspecties 

- zorgdragen voor het uitvoeren van de activiteiten volgens de kwaliteits-, veiligheids- 

en milieuprocedures. 

 

Profiel 

Je bent een positief gedreven persoon met een resultaatgerichte instelling. Je werkt 

accuraat, zelfstandig, toont daadkracht en stelt je proactief op. Je bent communicatief 

vaardig, flexibel en bovenal een prettige collega.  

 

Wij vragen Middelbare Veiligheidskunde (MVK), kennis van HSEQ verplichtingen en 

aantoonbare werkervaring in een technische, operationele of industriële omgeving.  

 

Wij bieden een uitdagende en afwisselende functie waarbij je de mogelijkheid hebt om je 

binnen de organisatie verder te ontwikkelen. 

 

Solliciteren

Interesse tonen kan door een curriculum vitae én heldere motivatie te zenden aan

recruitment@mercon.com

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 

mailto:ellen.nijssen@mercon.com

