
  

 

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 

 

Project Planner 
 

Je bent verantwoordelijk voor het opstellen, monitoren, analyseren en rapporteren van de 

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

bouwlocaties, waar je regelmatig gaat kijken om de voortgang te bewaken. In deze functie 

heb je nauw contact met de projectleiders.  

 

Taken en verantwoordelijkheden  

- opstellen van planningen met betrekking tot materialen en diensten 

- projectplanning op basis van contractdata en levertijden 

- prognose van benodigde uren voor projecten 

- bewaken van de voortgang van planningen 

- rapporteren van afwijkingen 

- voorstellen tot het bijsturen van planningen ter voorkoming van knelpunten 

- het verwerken en bijhouden van planningsgegevens in geautomatiseerde systeem 

- deelname aan projectgroepen als aanspreekpunt voor de planning 

- communicatie met de klant, projectleiders, uitvoerders, werkvoorbereiders, 

engineering, personeelsplanning en het magazijn 

- afronding en evaluatie van het project 

- adequate kostenbeheersing door correcte en tijdige planning 

- zorgdragen voor het uitvoeren van de project gerelateerde 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 HBO werk en denk niveau met aantoonbare planningservaring in een technische, 

operationele of industriële omgeving. Je kunt goed overweg met Primavera en MS Project. 

Je hebt voldoende kennis en ervaring opgedaan met planningstechnieken, 

netwerkplanning, detailplanning, materiaalbehoefte en capaciteitsplanning. Ervaring met 

onderhoudswerkzaamheden is een pré. 

 



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

