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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 opzoek naar een 

 
Assemblage MONTEUR (Mechanisch) 

 
 
Je functie 
Binnen de eigen werkplaats van GEMCO stel je aan de hand van tekeningen en overige 
informatie producten samen binnen de gestelde tijd en met de juiste kwaliteit.  
Er worden zowel nieuwe producten gebouwd als werkzaamheden voor service en onderhoud 
verricht.  
De werkzaamheden zijn zeer gevarieerd en het takenpakket is breed omdat er steeds aan 
andere, bijzondere, voertuigen en containersystemen wordt gewerkt.  
De constructeur neemt je inzicht en mening mee bij het zoeken naar praktische oplossingen.  
 
 
Je profiel 

• Je hebt een afgeronde opleiding LBO/MBO – werktuigbouwkunde (of autotechniek) 
• Je hebt twee tot vijf jaar ervaring in een soortgelijke functie 
• Je hebt twee rechterhanden 

http://www.gemcosafety.com/
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• Je hebt affiniteit met voertuigtechniek 
• Je kunt goed zelfstandig werken, maar ook onder leiding van een ervaren monteur 
• Je hebt de juiste teamspirit om samen met je collega’s van de werkplaats en kantoor tot 

een goed product te komen  
• Je ben pro-actief 
• Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit en af en toe bereid tot overwerken 
• Ervaring met elektro en hydrauliek is handig maar niet noodzakelijk 
• Je hebt goede vaardigheden in de Nederlandse taal 
• Je bent representatief en vindt het leuk om af en toe werkzaamheden bij klanten op 

locatie te verrichten  
• Je sleutelt in je vrije tijd graag aan auto’s / motoren / brommers etc. 

 
Wij bieden 

• Een leuke baan met uitdagingen bij een jonge en dynamische organisatie die bouwt op 
jarenlange expertise en ervaring in deze business 

• Dagdiensten 
• Twee keer per dag een betaalde pauze van 15 minuten 
• Informele werksfeer 
• Korte communicatielijnen 
• Veel individuele vrijheid en verantwoordelijkheid 
• Jaarcontract met uitzicht op vast dienstverband 
• Marktconform salaris en secundaire voorwaarden 
• De beschikbaarheid van een gereedschapskar 
• Werken aan producten waar je trots op kan zijn! 

 
Heb je belangstelling? 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Martijn Jonkers,  
Operations Manager, of met Monique Westendorp, HR Manager. Beiden bereikbaar op 
nummer 040-2643 717.  
 
Sollicitatie  
Je schriftelijke sollicitatie, voorzien van CV, kun je richten aan GEMCO Mobile Safety BV,  
e-mail: monique.westendorp@gemco.nl  
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