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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.  
 
 
Wil je meewerken aan een van deze projecten? En ondertussen veel leren? 
Wij zijn op zoek naar een 
 
 

STAGIAIR (3e jaar HBO Werktuigbouwkunde of Automotive) 
Start: januari/februari 2023 

 
 
Je opdracht 
Binnen GMS zijn constructeurs/projectleiders verantwoordelijk voor het uitdenken, 
construeren, tekenen en uitdetailleren van complete voertuigen, containersystemen en/of 
onderdelen hiervan. Voor het tekenen wordt gebruik gemaakt van het 3D tekenprogramma 
Solid Works.  
Vervolgens zorgen zij ervoor dat het ontworpen voertuig of containerunit binnen de gestelde 
tijd, kwaliteit en budget wordt gebouwd in de eigen werkplaats van GMS. Inkoop en 
werkvoorbereiding behoren ook tot hun takenpakket.  
 
We merken dat in de markt steeds meer vraag is naar ‘Containerized Solutions’. 
Denk hierbij aan de politie, brandweer of defensie die met containers ter plaatse bepaalde 
operaties moeten uitvoeren. In deze containers zit alle benodigde apparatuur op een 
logische en efficiënte plaats waardoor gebruikers snel kunnen handelen,  
Toenemende kosten van transport en logistieke handelingen leiden ertoe dat de indeling en 
de capaciteit van containers steeds belangrijker wordt.  
Om die reden is GMS op zoek naar een oplossing voor het uitklappen/uitschuiven van de 
container. De 20FT 1C ISO container zal als uitgangspunt worden genomen.  

http://www.gemcosafety.com/
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Doel van de opdracht is te komen tot vergroting van de te gebruiken inhoud van deze 
container tot 200%.  
 
Een goed ontwerp zal worden gebouwd als schaalmodel of prototype en vervolgens worden 
getest.  
 
Uiteraard krijg je daarnaast de mogelijkheid om mee te kijken met en mee te werken aan 
andere producten: van eerste klantcontact tot gereed product. 
Je krijgt voldoende tijd om aan je opdrachten voor school te werken en krijgt natuurlijk 
uitstekende begeleiding.  
 
 
Je profiel 

• Je zit in je 3e jaar HBO werktuigbouwde of automotive en je bent op zoek naar een 
stageplaats in een klein, praktisch en innovatief bedrijf. 

• Je bent praktisch ingesteld en vindt het zelf ook leuk om te sleutelen aan auto’s of 
bromfietsen of om te klussen.  

• Je bent pro-actief, besluitvaardig, kunt goed luisteren en je kunt in concepten denken. 

• Je hebt kennis van Solidworks of een soortgelijk tekeningenpakket. 
 

 
Wij bieden 

• Een stageplaats bij een jonge organisatie met de expertise en ervaring van een lang 

bestaand bedrijf. 

• Informele werksfeer. 

• Stagevergoeding € 400,- bruto per maand. 

• 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 zijn bereikbaar onder telefoonnummer 040-
2643.717. Of kijk op onze website: www.gemcosafety.com. 
 
 
Sollicitatie 
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/

