Gemco International B.V. is onderdeel van de JWK Industries Groep en
levert als internationaal georiënteerd ingenieursbureau, een breed pakket
aan machines, apparaten en gereedschappen voor onderhoud, technische
opleidingen en aanverwante doeleinden. Tot onze klanten behoren
industriële contractors maar ook overheden waarvoor we projecten
uitvoeren in het Midden-Oosten, Afrika, Noord-Amerika en Centraal- en
Oost-Europa. Wij bieden onze klanten een productenpakket dat varieert van
ontwerp en levering tot de inbedrijfstelling en training op locatie.
In verband met uitbreiding van onze activiteiten zijn wij op zoek naar kandidaten
voor de functie van:

Project Engineer
een zelfstandige, initiatiefrijke rol binnen een internationale context
Een project engineer maakt onderdeel uit van een projectteam. Dit team wordt
geleid door de project manager. Andere collega’s richten zich op inkoop, logistiek
en transport, en met voorbereidende en uitvoerende activiteiten voor en op de
bouwlocatie.
Als project engineer ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle
engineering activiteiten die aan bod komen bij de ontwikkeling en uitvoering van
onze projecten. Deze projecten betreffen het inrichten van
onderhoudswerkplaatsen, magazijnen en technische scholen.
Je bent verantwoordelijk voor de uitwerking en detaillering van alle gegevens die
onze klant nodig heeft om de bouw voor te bereiden en de benodigde machines
te kunnen installeren.
Je ondersteunt de werkzaamheden on-site en biedt technische ondersteuning bij
het uitwerken van offertes en inkooptrajecten
Taken bestaan uit:
- Verzamelen en verwerken van technische data en het maken van
tekeningen
- Voorbereiden en begeleiden van on-site installatie supervisie,
inbedrijfstelling en trainingswerkzaamheden.
- Beantwoorden van vragen rondom service van klanten en van collega’s
binnen het projectteam.
- Verlenen van technische ondersteuning aan inkoop, logistieke en
commerciële afdelingen.
- Adviseren op gebied van werkplaatsinrichting, rekening houdend met de
bedrijfsprocessen en klantwensen.
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Je profiel:
- Je opleiding is HBO-Werktuigbouwkunde. Òf MBO niveau 4 + in een
technische richting, aangevuld met een technische HBO opleiding. Je hebt
een HBO werk- en denkniveau.
- Je kennis van de Engelse taal in woord en geschrift is goed. De voertaal
binnen de projecten is Engels.
- Je bent bereid tot het maken van kortstondige internationale reizen.
(Gemiddeld één keer per twee maanden een aantal dagen).
- Je hebt kennis van de processen binnen een onderhoudswerkplaats.
Deze kennis/ervaring heb je bijvoorbeeld opgedaan als werkvoorbereider,
als operator of als stagiair.
- Je hebt ervaring met de voorbereiding en uitvoering van de installatie en
inbedrijfstelling van werkplaatsmachines.
- Je hebt enkele jaren ervaring in een internationale technische business to
business omgeving
- Je hebt ervaring met Autocad (2D) of bent bereid dit te leren.
- Je kunt goed plannen en organiseren en hebt goede communicatieve
vaardigheden.
Wij bieden:
- Een dynamische functie in een resultaatgericht team binnen een
internationaal georiënteerd bedrijf.
- Veel aandacht voor persoonlijke groei en ontplooiing binnen de
organisatie
- Grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
- Informele en prettige werksfeer
- Prima salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.
- Tijdens verblijf in het buitenland worden de reis- en verblijfskosten
vergoed. Daarnaast ontvang je een hardship allowance.
Informatie
Voor informatie over deze functie kun je contact opnemen met Walter
Rouwhorst, General Manager, telefoon 040-2.643.692. Of met Monique
Westendorp, HR Manager, telefoon 040-2.643.626.
Bekijk ook onze website: www.gemco-international.nl
Solliciteren
Je schriftelijke sollicitatie, voorzien van een c.v., kun je per e-mail sturen aan
Monique Westendorp, HR Manager: monique.westendorp@gemco.nl. .
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