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Vacature 
Gereedschapmaker 

 
 

Technisch talent! 
 

 
GDO BV is een state-of-the-art organisatie met passie voor techniek. GDO mag wereldwijd de meest 

gerenommeerde automobielfabrikanten en medisch/farmaceutische bedrijven tot haar klanten 
rekenen. In samenwerking met de klant wordt een productie- of montageproces omgezet in een 
speciaalmachine. Het in-house bewerken van complexe materiaalsoorten is praktijk van alle dag. 

GDO is daarom ook een aantrekkelijke ontwikkelingspartner bij het zoeken naar optimale oplossingen. 
GDO verkoopt geen producten, maar (totaal)oplossingen! 
 

De kennis op werktuigbouwkundig, elektrotechnisch en als snijvlak mechatronisch gebied is divers. 
Het breed scala aan specialistische hi-tech projecten is daar het gevolg van.    
 

Op korte termijn zoekt GDO: 
 

Gereedschapmaker (38u, M/V) 
 

Als gereedschapmaker ben je verantwoordelijk voor het samenstellen van nieuwe gereedschappen en 
het onderhouden van bestaande gereedschappen. De belangrijkste werkzaamheden bestaan uit: 

 Het maken van keuze voor verspanende gereedschappen, bewerkingsmethodiek en 
opspanning; 

 Ontwerpen en aanmaken van eventuele hulpgereedschappen; 

 Pasmaken, bijwerken, polijsten en samenbouwen van onderdelen tot gereedschappen;  

 Bedienen van (benodigde) machines op conventionele wijze; 

 Bepalen van de kwaliteit van het gereedschap aan de hand van proefproducten.  
 

Als gereedschapmaker heb je een gezond technisch inzicht en kun je op zelfstandige basis je werk 
verrichten. Precisie is eveneens een belangrijk aspect voor deze functie. 
 

Functie-eisen: 

 LBO/MBO technische opleiding, bijvoorbeeld opleiding werktuigbouwkunde;  

 Lezen van technische tekeningen; 

 Ervaring met de werking, besturing en bediening van benodigde machines binnen de 

gereedschapmakerij (niet CNC); 

 Kennis van diverse meetgereedschappen en/of meetmachines (niet 3D);  

 Kennis van de Nederlandse en/of Duitse taal; 

 In het bezit van rijbewijs B. 

 
Arbeidsvoorwaarden conform CAO Metalektro. Salaris tussen €1850,- en €2700,- bruto per maand. 
 

Interesse in deze uitdaging?  
Stuur uw brief, voorzien van CV, per post naar GDO BV, t.a.v. Ton Brouwers, Albert Thijsstraat 67, 
6471 WX Eygelshoven of per e-mail naar ton.brouwers@gdo-bv.com  

Voor vragen omtrent de functie kunt u per e-mail contact opnemen of kijk op www.gdo-bv.com. 
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