GEMCO Mobile Safety BV (omgeving Eindhoven) is gespecialiseerd in het ontwikkelen
en Bouwen van Speciale voertuigen & Containersystemen.
Deze units worden wereldwijd succesvol ingezet voor verschillende toepassingen:
- Mastvoertuigen onder andere ter ondersteuning van Telecom- (GSM, TETRA) en
Militaire communicatie netwerken.
- Productie van zware telescoopmasten, tot 45 meter hoogte.
- Speciale containersystemen ter ondersteuning bij rampenbestrijding zoals
opruiming van explosieven, urgente acties op het gebied van decontaminatie en
vervoer van specialistische gereedschappen.
- Mobiele werkplaatsen ter ondersteuning van reparatie- en
onderhoudswerkzaamheden
bij gerichte vredes- en/of reddingsacties.
- Zware off-road verbindingsvoertuigen, onder andere voor data-, spraak en video
communicatie in afgelegen, slecht toegankelijke gebieden.
GEMCO Mobile Safety BV is een jong en dynamisch (familie)bedrijf dat met uitgebreide
kennis en ervaring in het ontwerpen, fabriceren en onderhouden van speciale
voertuigen steeds weer verbeterde innovatieve en kwalitatief hoogwaardige en
klantspecifieke oplossingen biedt.
Het bedrijf is ISO 9001:2015 gecertificeerd.
Op www.gemcosafety.com is een uitgebreide omschrijving van de werkzaamheden
terug te vinden, inclusief foto’s van de diverse producten.

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

Inkoper
Een brede functie voor een communicatief vaardige HBO-er

Binnen GMS wordt projectmatig gewerkt aan bijzondere producten. Soms in (kleine) series,
soms een enkel stuk, soms een prototype.
Elke medewerker heeft een aantal specifieke taken. Als team werken we samen aan een
eindproduct waar de klant trots op is. Maar wijzelf ook!
Medewerkers van kantoor werken intensief samen met de medewerkers van de werkplaats. En
andersom.
De inkoper heeft een aantal specifieke taken binnen de projecten, maar alleen met teamwork
zijn we in staat prachtige producten te maken.

Je rol als inkoper
•
•

Het vertalen stuklijsten naar (materiaal)behoeften;
In overleg met de projectmanager vaststellen wat zelf gemaakt wordt of wat uitbesteed
of ingekocht zal worden.
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•
•
•

•
•
•
•

Het aanvragen van offertes en vervolgens inkopen van (handels)artikelen, materialen
en complete samenstellingen;
Het actief meedenken en overleggen met collega’s zodat de beste uitvoering van een
project behaald kan worden binnen budget;
Het actief zoeken naar en onderhouden van contact met clusterbedrijven en andere
leveranciers over de voortgang van hun werkzaamheden en het borgen van de kwaliteit
van de te leveren producten. Daar hoort bij dat je 1 à 2 keer per jaar de prestaties van
deze bedrijven evalueert met als doel de prijs, kwaliteit en leverbetrouwbaarheid te
verbeteren.
Zorgdragen dat producten tijdig en tegen de juiste kwaliteit worden geleverd zodat de
assemblage activiteiten in de werkplaats optimaal kunnen verlopen.
Bijhouden van prijsontwikkelingen van materiaal(prijstrend bewaking)
Inboeken van geleverde materialen
Aanleggen en bijhouden voorraad systeem

Je profiel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een afgeronde opleiding op HBO niveau ((technische) bedrijfskunde, logistiek,
commerciele economie), bij voorkeur aangevuld met modules van NEVI.
Ongeveer 5 jaar werkervaring binnen een technische productie omgeving.
Je hebt minstens twee jaar ervaring als inkoper
Je bent communicatief vaardig en kan goed onderhandelen
Je kan goed plannen en organiseren
Je kan goed omgaan met details
Je hebt een ‘hands-on’ mentaliteit en bent bereid om alles aan te pakken
Je kan goed samenwerken, maar bent ook in staat om zaken zelfstandig op te pakken
en af te handelen
Je kunt meerdere ‘ballen in de lucht houden’
Je hebt geen ‘9 tot 5 mentaliteit’ en bent bereid af en toe over te werken
Je vindt het leuk om in een projectenorganisatie te werken en kan goed omgaan met
eventuele stress om deadlines te halen
Je Nederlands en Engels is voldoende om met klanten en leveranciers te
communiceren in woord en geschrift. Duits zou heel mooi zijn.
Je bent bereid om voor je werk korte reizen te maken, soms naar het buitenland.

Wij bieden
• Werken bij een jonge organisatie met de expertise en ervaring van een lang bestaand
bedrijf
• Informele werksfeer met korte communicatielijnen
• Veel individuele vrijheid en verantwoordelijkheid
• Marktconform salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden
• Jaarcontract met uitzicht op vast dienstverband
• Je gaat werken aan producten waar je trots op kan zijn!
Informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Martijn Jonkers, Operations Manager, of
met Monique Westendorp, HR Manager. Beiden zijn bereikbaar onder telefoonnummer 0402643.717.
En kijk vooral op onze website: www.gemcosafety.com. Daar vind je foto’s met beschrijvingen
van onze producten.
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Sollicitatie
Je schriftelijke sollicitatie, motivatiebrief met een c.v., kun je richten aan Gemco Mobile Safety
BV, per e-mail: monique.westendorp@gemco.nl.
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