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GEMCO Mobile Safety B.V. (GMS) is gespecialiseerd in de ontwikkeling en fabricage van 
Speciale voertuigen en Containersystemen.  
 
Deze units worden ingezet op diverse gebieden: 

- Telecom Support voertuigen en trailers met Telescopische masten van 20-45 meter 
hoogte ter ondersteuning van zowel commerciële netwerken als veiligheids- en Militaire 
netwerken; 

- Speciale Containersystemen ter ondersteuning bij Rampenbestrijding en/of 
urgente Decontaminatie- en Reinigingsacties; 

- “Mobile Workshops” (mobiele werkplaatsen) ter ondersteuning van reparatie en 
onderhoudswerkzaamheden bij gerichte vredes- of reddingsmissies. 

-  
GEMCO Mobile Safety is een jong en dynamisch (familie)bedrijf dat door uitgebreide kennis en 
ervaring in het ontwerpen en maken van speciale voertuigen, steeds verbeterde en 
innovatieve klantspecifieke oplossingen biedt.  
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. 
 
 
Vanwege de groei van het bedrijf zijn wij op zoek naar een  
 

 
Leerling monteur (BBL) 

Mechatronica, werktuigbouwkunde of automotive 
 
 
Binnen onze eigen werkplaats bouwen we prototypes, enkelstuks en (kleine) series. Een groot 
gedeelte van de componenten van een project besteden we uit aan onze clusterbedrijven. En 
daar hebben we natuurlijk veel contact mee.  
 
 
Je functie 
Je werkt vier dagen per week onder leiding van zeer ervaren monteurs aan onze projecten en je 
gaat één dag per week naar school. Je krijgt met alle technieken en technologieën te maken. 

• Opbouwen van complexe voertuigen, speciale containersystemen, telescoop masten en 
mobiele workshops. 

• De werkzaamheden zijn zowel mechanisch, hydraulisch, pneumatisch als elektrisch. 
• Monteren en inbedrijfstellen van systemen; 
• Meegaan op serviceklussen en demonstraties bij klanten 

 
 
Wat heb je nodig? 

• Je bent praktisch ingesteld en wil met veel praktijkervaring je MBO-diploma  
(niveau 3 of 4) gaan halen. 

• Je woont in de omgeving van Son. 
• Handig als je je rijbewijs B hebt!  
• Je bent communicatief vaardig en kan goed luisteren 
• Je bent creatief 
• Je hebt twee rechterhanden.  
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Wij bieden 

• Meebouwen aan producten waar je trots op kan zijn! 
• Veel afwisseling in de werkzaamheden 
• Minimum (jeugd)loon +10%. Salaris voor 40 uur per week 
• 40-urige werkweek: 4 dagen werken en 1 dag naar school. In de schoolvakanties werk 

je 5 dagen per week of neem je je vakantiedagen op.  
• 28 vakantiedagen per jaar 
• Deelname aan pensioenregeling 
• Vergoeding voor reiskosten woon-werkverkeer 
• Goede ondersteuning bij verslag/school werkzaamheden 
• Eigen gereedschapskar  
• Mogelijkheid tot een vast dienstverband na behalen van je diploma.  

 
 
Meer informatie 
Voor informatie over deze functie kun je contact opnemen met Martijn Jonkers, Operations 
Manager, of met Monique Westendorp, HR Manager. Zij zijn bereikbaar onder telefoonnummer 
040-2643.717.  
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 cv., kun je richten aan Gemco Mobile Safety BV,  
e-mail: monique.westendorp@gemco.nl 
 

http://www.gemcosafety.com/
mailto:monique.westendorp@gemco.nl
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