
  

 

Vacature 
 

 

Mercon heeft zich de afgelopen periode getransformeerd van een traditioneel montage- en 

constructiebedrijf naar een multidisciplinaire aannemer die maatwerkoplossingen biedt aan 

klanten in meerdere marktsegmenten. Naast nieuwbouw en renovatie van opslagtanks, natte 

en droge infrastructuur en industriële installaties houdt het bedrijf zich bezig met innovatieve 

projecten in de transport- en energiesector. Mercon biedt binnen deze projecten ook 

ondersteunende diensten op het gebied van ontwerp, detailengineering en 

projectmanagement. 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. Vanwege groei 

van de infra activiteiten wensen wij ons team in Gorinchem te versterken met een fulltime 

 

Estimator infra (m/v) 
 

Als estimator stel je op adequate wijze begrotingen en ramingen op ten behoeve van offertes 

voor  nieuwe en bestaande klanten. Je bedenkt samen met het uitvoeringsteam een plan, stelt 

de uren en materiaalbehoeften vast en vraagt offertes van materialen en ondersteunende 

specialisten. Het is belangrijk dat je de klantvraag goed kan doorgronden bij het schrijven van 

de offertes en het verzorgen van de aanvullende documenten. Je hebt kennis van de markt en 

houdt de kosten in het oog. 

 

Je hebt in deze rol veel contacten binnen de organisatie, ook buiten je eigen team.  Tijdens de 

aanbiedingsfase ben jij het aanspreekpunt voor de klant en bied je ondersteuning aan het 

salesteam. Het is belangrijk dat je commercieel bent ingesteld. 

 

Na het verkrijgen van de opdracht ondersteun je de overdracht naar het uitvoeringsteam en 

blijf je betrokken bij het project voor het geven van een toelichting ten aanzien van de 

begroting. Je bent in het proces betrokken en levert een belangrijke bijdrage aan het totale 

succes van een project. Je hebt ervaring met begroten en gebruikt jouw kennis voor het 

verbeteren van toekomstige offertes. 

 

Profiel 

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

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

communicatief vaardig, flexibel en bovenal een prettige collega.  

 

Wij vragen MBO werktuigbouwkunde of civiele techniek met werkervaring in een technische 

omgeving. Kennis van projecten en ervaring met constructies en uitvoeringstekeningen is een 

vereiste, net zoals een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. 

 

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 wordt niet op prijs gesteld 


