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 jonge en dynamische projectenorganisatie (familiebedrijf) dat met
haar uitgebreide kennis en ervaring in het ontwerpen en maken van speciale voertuigen, steeds
verder 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 diverse gerealiseerde projecten.

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

PURCHASE AND LOGISTICS ENGINEER
technische HBO-er

Gemco heeft een eigen werkplaats waar we prototypes, enkelstuks en (kleine) series bouwen.
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 assisteert bij het inkopen voor projecten, waarbij je medeverantwoordelijk bent voor
het realiseren van het projectbudget, de planning en de opgestelde
goederenspecificaties.
• Je hebt intensief contact met onze clusterbedrijven. Je maakt met hen commerciële
afspraken. En houdt daarbij rekening met kwaliteit, leverbaarheid en aftersales.
• Je bent steeds bezig nieuwe clusterbedrijven te zoeken.
• Je maakt samen met je projectteam afspraken met leveranciers en klanten om te
bewerkstelligen dat goederen op het juiste moment op de juiste plaats beschikbaar zijn.
• Om de kwaliteit van de goederen te waarborgen, zal je regelmatig (soms buitenlandse)
leveranciers en klanten bezoeken voor inspecties en afnames.
• Het samenstellen van documenten voor onze projecten behoort tot je takenpakket.
• Je ondersteunt het verkoopteam bij het maken van offertes.
Wij vragen
• Technische MBO-opleiding (bijvoorbeeld mechatronica of automotive), aangevuld met
een technische opleiding op HBO-niveau (werktuigbouwkunde, bedrijfskunde, logistiek).
• Ongeveer drie jaar werkervaring in een soortgelijke functie
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Goede communicatieve eigenschappen, ook in Engels en bij voorkeur Duits.
Je hebt gevoel voor commercie.
Je kunt goed plannen, organiseren en onderhandelen.

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.
• Je gaat werken aan producten waar je trots op kan zijn!
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
040-2643.715.
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 cv., kun je richten aan Gemco Mobile Safety BV,
e-mail: monique.westendorp@gemco.nl

Purchase & Logistic Engineer (april 2021)

Gemco Mobile Safety BV

