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Gemco Mobile Safety B.V. (GMS) in Son (omgeving Eindhoven) is gespecialiseerd in de
ontwikkeling en fabricage van speciale voertuigen en containersystemen. Deze units kunnen
ingezet worden op diverse gebieden: Telecom support (ondersteunen draadloze netwerken o.a.
GSM), Rampenbestrijding en Hulpverlening, Decontaminatie en Reiniging, Commandovoering,
Reparatie en onderhoudswerkzaamheden.

GMS biedt haar klanten zowel standaardproducten als klant specifieke oplossingen.
Ook worden aftersales en service activiteiten verricht voor deze producten.
Op www.gemcosafety.com is een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheden terug te
vinden, inclusief foto’s van de diverse producten.

GMS is een jong en dynamisch bedrijf dat momenteel een flinke groei doormaakt.
Het bedrijf leunt op jarenlange kennis, expertise en ervaring bij het maken van genoemde
producten.

Vanwege de groei van het bedrijf zijn wij op zoek naar een

Constructeur / Projectleider

Een brede functie voor een communicatief vaardige werktuigbouwer

Onze projecten worden door een team van medewerkers gerealiseerd. Je wordt de
rechterhand van een ervaren projectleider. Deze is uiteindelijk verantwoordelijk voor de
realisatie van het project. De nieuwe collega heeft een aantal specifieke taken, maar als team
werken we samen en voor elkaar om een eindproduct te maken waar de klant trots op kan zijn.

Je functie:
Gemco Mobile Safety heeft een platte organisatiestructuur met korte communicatielijnen. De
constructeur/projectleider wordt al in een vroeg stadium betrokken bij nieuwe projecten, en
zorgt ervoor dat het project tegen de gewenste tijd, kwaliteit en budget wordt uitgevoerd.
Daarbij moet je denken aan de volgende taken:

 Inplannen van de verschillende activiteiten en mijlpalen binnen je eigen project en deze
afstemmen met de totaalplanning van de hele organisatie.

 Het maken en/of aanpassen van constructietekeningen in Solid Works.
 Onderzoeken welke leveranciers (gedeeltes van) de constructies kunnen maken. Het

vastleggen van afspraken met deze leveranciers en het begeleiden van dit proces zodat
het product tegen de juiste kwaliteit en op tijd in de werkplaats staat.

 Maken van stuklijsten en inkopen van de benodigde goederen.
 Opvolgen van inkoopopdrachten zodat alle goederen tijdig aanwezig zijn.
 Het maken van werkorders met een duidelijke werkomschrijving en werkinstructie, ook

voor externe leveranciers.
 Het ondersteunen van de monteurs bij de assemblage van producten door goede

gegevens te verstrekken zodat zij vlot en veilig kunnen werken: mondelinge of
schriftelijke toelichting met bijvoorbeeld werkplaatsmappen, werkorders, tekeningen,
foto’s die nodig zijn om tot het eindproduct te komen.

 Aanspreekpunt bij geconstateerde afwijkingen die de productievoortgang verstoren.
Ook voor externe leveranciers. Indien nodig in overleg met de projectleider een plan
maken om de afgesproken leverdatum te blijven realiseren.

http://www.gemcosafety.com
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 Zodra de productie/assemblage is afgerond moet het systeem worden opgeschoond.
Afwijkingen ten op zichte van de werkvoorbereiding moeten worden verwerkt en
engineers specifieke zaken moeten worden aangepast en/of hersteld.

 Je bewaakt de kwaliteit van het project en bent verantwoordelijk voor het budget van
het project. Je levert de benodigde informatie aan de Financiële afdeling.

 Je hebt contact met de klant over de voortgang van het project, over eventuele
onduidelijkheden en over meer- en minderwerk.

 Je zorgt ervoor dat een overeengekomen servicecontract goed na geleefd kan worden.

Wij vragen:
 Pragmatische HTS-er werktuigbouw of automotive, met brede belangstelling voor

voertuigen
 Enige ervaring als Projectleider en/of Constructeur, bij voorkeur binnen de automotive

industrie
 Aantoonbare ervaring met zelf sleutelen aan voertuigen of iets dergelijks
 Organisatietalent
 Kennis van Solid Works of een soortgelijk tekeningenpakket
 Helicopterview: je bent in staat meerdere projecten gelijktijdig aan te sturen
 Goede communicatieve vaardigheden, ook in Engels en bij voorkeur Duits
 Je bent pro-actief, besluitvaardig, kunt goed luisteren en je kunt in concepten denken.

Wij bieden:
Je gaat deel uitmaken van een jong, dynamisch en groeiend bedrijf met een informele
werksfeer en korte communicatielijnen waar in kleine teams zeer innovatieve en bijzondere
producten worden gemaakt.
Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden in overleg.

Meer informatie
Voor informatie over deze functie kun je contact opnemen met Coen van Gemert, Managing
Director, met Martijn Jonkers, Projectleider, of met Monique Westendorp, HR Manager. Zij zijn
bereikbaar onder telefoonnummer 040-2643.715.
En kijk ook op onze website voor een goed beeld van onze projecten en activiteiten:
www.gemcosafety.com.

Solliciteren
Je schriftelijke sollicitatie, voorzien van een c.v., kun je sturen aan
monique.westendorp@gemco.nl.
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