Gemco Mobile Safety B.V. (GMS) in Son (omgeving Eindhoven) is gespecialiseerd in de
ontwikkeling en fabricage van speciale voertuigen en containersystemen. Deze units kunnen
ingezet worden op diverse gebieden: Telecom support (ondersteunen draadloze netwerken
o.a. GSM), Rampenbestrijding en Hulpverlening, Decontaminatie en Reiniging,
Commandovoering, Reparatie en Onderhoudswerkzaamheden.
GMS biedt haar klanten zowel standaardproducten als klantspecifieke oplossingen.
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.
GMS is een jong en dynamisch bedrijf welke momenteel een flinke groei doormaakt.
Het bedrijf leunt op jarenlange kennis, expertise en ervaring bij het maken van genoemde
producten.
Vanwege de groei van het bedrijf zijn wij op zoek naar een

Technisch-commercieel medewerker
(binnendienst en coördinatie van service)
Je functie
In deze functie ben je verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met service- en
handelsorders.
Onder een service order verstaan we het aanpassen, repareren of opknappen van
bestaande voertuigen en containersystemen. Een handelsorder bestaat uit het inkopen van
onderdelen (al dan niet van eigen ontwerptekening), de controle op het geleverde product en
het verpakken en transporteren van dit product naar de eindklant.
GMS ziet mogelijkheden om haar marktaandeel in service en handelsorders te vergroten en
zoekt daarom een nieuwe collega die de volgende taken kan gaan uitvoeren:.
• De relatie met bestaande klanten en leveranciers te verstevigen door regelmatig
contact te onderhouden en dit klantenbestand uit te breiden o.a. door aanwezig te
zijn op diverse beurzen in binnen- en buitenland;
• Maken van offertes voor service- en handelsorders;
• Inschrijven en offertes maken voor tender inschrijvingen;
• Inkopen van diverse onderdelen bij verschillende leveranciers inclusief de
bijbehorende administratieve afhandeling;
• Bewaken van inkoopopvolging en levertijden;
• Uitzoeken wat de beste wijze van transport is, wat de juiste verpakkingsmaterialen
zijn en het verzorgen van de juiste transportdocumenten;
• Toezien op de kwaliteit van het geleverde product;
• Bijdragen aan de planning van werkzaamheden op de tekenkamer en in de
werkplaats;
• Opzetten van een lange termijn planning voor service- en handelsorders.
In de toekomst kan dit takenpakket uitgebreid worden met de verkoop van speciale
producten die in de werkplaats van GMS worden geassembleerd. Een voorbeeld hiervan is
de Easystep (een uitdraaitrede voor vrachtwagens waardoor een chauffeur gemakkelijk inen uit kan stappen).
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Je profiel
• Een afgeronde MBO+ / HBO opleiding richting Techniek of Technische Bedrijfskunde
• Ongeveer twee jaar werkervaring, bijvoorbeeld in een rol in de binnendienst of als
werkvoorbereider;
• Feeling voor techniek, affiniteit met de producten van GMS;
• Je bent gewend om klantgericht en projectmatig te werken;
• Je vindt het leuk om op basis van targets te werken, voor zowel inkoop als verkoop;
• Goede communicatieve vaardigheden, ook in het Engels en bij voorkeur ook Duits;
• Goede contactuele eigenschappen;
• Organisatietalent;
• Teamplayer;
• Hands on;
• Handig met MS-office, vooral Excel en Word;
• Rijbewijs B.

Wij bieden
• Een baan bij een jonge organisatie met de expertise en ervaring van een lang
bestaand bedrijf;
• Informele werksfeer;
• Veel individuele vrijheid en verantwoordelijkheid.

Heb je belangstelling?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Martijn Jonkers, Project manager, of met
Monique Westendorp, HR Manager. Beide zijn bereikbaar onder telefoonnummer 0402643.717. Of kijk op onze website: www.gemcosafety.com.

Sollicitatie
Je schriftelijke sollicitatie, een brief met je motivatie en je cv, kun je per email sturen aan:
monique.westendorp@gemco.nl.
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