Gemco International B.V. is onderdeel van de JWK Industries Groep en is een
wereldleider in het ontwerpen en inrichten van onderhoudswerkplaatsen, magazijnen
en technische scholen.
We werken projectmatig en leveren 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, Australië, Afrika, Azië en Noord- en ZuidAmerika
Wij bieden onze klanten een productenpakket dat varieert van ontwerp en levering tot
de inbedrijfstelling en training op locatie.
Wij zijn wij op zoek naar kandidaten voor de functie

STAGIAIR (TECHNISCHE) BEDRIJFSKUNDE
Optimalisatie van het proces met een externe logistieke dienstverlener

Voor onze projecten worden duizenden artikelen ingekocht. Grote machines worden door
leveranciers vaak rechtstreeks naar de projectlocatie verstuurd.
De overige producten, die internationaal worden ingekocht, worden verzameld in het
magazijn van een logistieke dienstverlener in de buurt van ons kantoor in Eindhoven.
Deze dienstverlener zorgt voor de ontvangst van de producten, slaat de producten tijdelijk op
in hun magazijn en maakt de producten vervolgens klaar voor internationaal transport.
Tijdens dit proces vinden nog aanvullende diensten plaats: codering van goederen, invoeren
van gegevens in een informatiesysteem, inspectie van goederen (is er geleverd wat
contractueel overeengekomen is), zorgdragen voor de juiste verpakking, toevoegen van de
benodigde (douane) documenten, advisering over optimaal transport, enzovoort.
Dit proces wordt uiteraard ook vanuit Gemco aangestuurd.

Vraagstelling stage opdracht
Hoe kan de logistieke afhandeling van internationaal ingekochte items, waar momenteel een
externe logistieke dienstverlener verantwoordelijk voor is, zo efficiënt mogelijk worden
ingericht?

Profiel stagiair
• 3e of 4e jaars student (technische) bedrijfskunde of logistiek op HBO niveau
• Je werkt graag in teamverband, maar ook zelfstandig
• Je bent handig met Excel
• Je bent in bezit van je rijbewijs B (zodat je af en toe met de bedrijfsauto naar de
logistieke dienstverlener kan rijden om ook daar onderzoek te doen).

Wij bieden:
• Een dynamische stage. Deels onderzoek op kantoor en deels onderzoek bij de externe
logistieke dienstverlener. En soms een thuiswerkdag, als je dit wil.
• Goede begeleiding door een collega met veel ervaring binnen inkoop, logistiek en
inkoopopvolging
• Grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
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Informele en prettige werksfeer
Een stagevergoeding van EUR 350,- bruto per maand.

Informatie
Als je meer wilt weten over deze functie, dan kun je contact opnemen met je stagebegeleider
Harm Ketelaars of met Monique Westendorp, HR Manager. Beide zijn bereikbaar onder 0402643.600.
En kijk ook op onze website: www.gemco-international.nl.
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