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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 
zoals de Telecom Support voertuigen en trailers met telescopische masten van 20-45 meter 
hoog ter ondersteuning van zowel commerciële netwerken als veiligheids- en militaire 
netwerken, en de speciale Containersystemen ter ondersteuning bij Rampenbestrijding en/of 
urgente Decontaminatie- en Reinigingsacties, of de “Mobile Workshops” (mobiele 
werkplaatsen) ter ondersteuning van reparatie en onderhoudswerkzaamheden bij gerichte 
vredes- of reddingsmissies. 
 
GEMCO Mobile Safety is een jong en dynamisch 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:  
 
 

Assemblage MONTEUR (mechanisch) 
 
 
Je functie 
Binnen de eigen werkplaats van GMS stel je aan de hand van tekeningen en andere 
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.  
 
 
Je profiel 

• Je hebt een afgeronde opleiding LBO/MBO-werktuigbouwkunde (of autotechniek); 
• Je hebt minstens twee jaar ervaring in een soortgelijke functie; 
• Je hebt twee rechterhanden; 
• 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 hebt geen ‘9 tot 5 mentaliteit; 
• Ervaring met elektro en hydrauliek is handig maar niet noodzakelijk; 
• Je hebt goede vaardigheden in de Nederlandse taal. 

 
 
Wij bieden 

• Een baan bij een jonge organisatie met de expertise en ervaring van een lang 
bestaand bedrijf; 

• Informele werksfeer; 
• Geen baan van 9.00 tot 17.00; 
• Veel individuele vrijheid en verantwoordelijkheid; 
• Marktconform salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden; 
• Gereedschapskar is beschikbaar. 

http://www.gemcosafety.com/
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Heb je belangstelling? 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Martijn Jonkers, 
Constructeur/Projectleider, 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/

