
  

 

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 

 

Project Engineer Infra (m/v) 
 

In de verkoopfase ben je als project engineer verantwoordelijk voor het technisch doorgronden 

van het werk, het creëren van oplossingen en het zien van kansen en risico’s. Je werkt hierin nauw 

samen met andere technische specialisten. 

 

In de uitvoeringsfase ben je verantwoordelijk voor en begeleid je de technische zijde van het 

project van opdracht tot oplevering. Je werkt samen met de projectleider, uitvoerder en 

werkvoorbereider van het projectteam. Onze infraprojecten zijn verschillend in technische 

complexiteit en ordergrootte, ons projectteam wordt hierop aangepast en je takenpakket en 

verantwoordelijkheden kunnen variëren. 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

- begeleiding van infra projecten van sales naar project management 

- technisch doorgronden van een project in de verkoop en uitvoeringsfase  

- creëren van plannen en oplossingen 

- herkennen, benoemen en benutten van kansen 

- signaleren en beheersen van risico’s 

- aansturen en coördineren van de engineeringsactiviteiten 

- actief handelen middels het geven van advies en oplossingen aan de klant 

- verbetervoorstellen voor productie en bouwproces 

- adequate kostenbeheersing 

 

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 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 


