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 voor uitvoeren in het Midden-Oosten, Australië, Afrika, Azië en Noord- en
Zuid-Amerika
Wij bieden onze klanten een productenpakket dat varieert van ontwerp en levering tot
de inbedrijfstelling en training op locatie.
In verband met de uitbreiding van onze activiteiten zijn wij op zoek naar kandidaten voor de
functie van:

PURCHASE AND LOGISTICS ENGINEER
Brede startersfunctie voor een technische HBO-er
Binnen onze projectorganisatie zijn verschillende rollen te onderscheiden. Van het maken
van offertes/tenders tot inkoop, logistiek, projectmanagement en installatie op de
bouwlokatie.
We combineren vaak meerdere rollen binnen één profiel. Je komt daardoor in aanraking met
veel facetten van onze organisatie. Zowel in de sales als in de uitvoeringskant van de
projecten. Afhankelijk van de fase van de diverse projecten word je ingezet op een van de
rollen.
Rol Purchase & Logistics Engineer
Je assisteert bij het inkopen voor projecten, waarbij je medeverantwoordelijk bent voor het
realiseren van het projectbudget, de planning en de opgestelde goederenspecificaties.
Je maakt samen met je projectteam afspraken met leveranciers en klanten om te
bewerkstelligen dat goederen op het juiste moment op de juiste plaats beschikbaar zijn.
Hierbij hoort ook het deels verzorgen van de logistiek en het zorgdragen voor de juiste
rapport- en exportdocumenten.
Je bent verantwoordelijk voor de keuze en controle van de juiste verpakking van de
goederen door ons verpakkingsbedrijf en door leveranciers.
Om de kwaliteit van de goederen te waarborgen, zal je regelmatig (veelal buitenlandse)
leveranciers en klanten bezoeken voor inspecties en afnames.
Het samenstellen van handleidingen voor onze projecten behoort tot je takenpakket.
Tenslotte ondersteun je onze site engineers bij logistieke activiteiten op project sites over de
hele wereld.
Profiel:
Je beschikt over een afgeronde technische opleiding op HBO-niveau (werktuigbouwkunde,
technische bedrijfskunde, logistiek).
Voor deze startersfunctie is werkervaring niet nodig, maar je moet wel goed kunnen
communiceren in het Engels en goed in teamverband kunnen functioneren.
Verder moet je goed kunnen plannen en zelfstandig en accuraat kunnen werken.
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Wij bieden:
• Een dynamische functie in een resultaatgericht team
• Mogelijkheden tot verdere individuele groei en ontplooiing binnen de organisatie
• Mogelijkheid om hybride te werken
• Grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
• Informele en prettige werksfeer
• Prima salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden
Informatie
Als je meer wilt weten over deze functie, dan kun je contact opnemen met Walter Rouwhorst,
General Manager, of met Monique Westendorp, HR Manager. Beide zijn bereikbaar onder
040-2643.626.
En kijk ook op onze website: www.gemco-international.nl.

Solliciteren
Je brief met motivatie en cv kun je sturen aan monique.westendorp@gemco.nl.
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