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BESCHIK JIJ OVER SUPERKRACHTEN?



DE UITDAGING

OVER ONS

GDO is een specialist in fabricage-,
automatisering- en inspectiesystemen. Gevestigd in het Zuiden
van Nederland (Eygelshoven),
dicht bij de Duitse en Belgische
grenzen. Opgericht in 1899 heeft
GDO de afgelopen decennia veel
ervaring opgedaan in verschillende branchen. Begonnen als
gereedschapsbouwer voor de
mijnbouw en ontwikkeld tot een
‘state-of-the-art’ machinebouwer
voor industriële automatisering en
visuele inspectie in de automotive-,
medical/pharmaceutical-,
packaging, food en energy
industrie. GDO is een
internationaal opererende
onderneming die wereldwijde
oplossingen en diensten levert
vanuit haar locaties in Nederland,
Duitsland, Ierland, Azië en de VS.

LANGUAGES

Bij GDO krijg jij te maken met genoeg uitdagingen. Allereerst een technische uitdaging:
hoe ga jij de vraagstelling van jouw klant omzetten tot een kostenbewuste en technische
oplossing? Andere uitdagingen zijn: hoe bewaak jij jouw project vervolgens van A tot Z
zodat alles op de juiste manier wordt gestroomlijnd en tussentijdse knelpunten worden
herkend en gemanaged? Beschik jij over voldoende overtuigingskracht en een helicopter
view om deze taak op jou te nemen? Samen met jouw team presenteer je ter plaatse
bij jouw klant het concept, de FMEA en de constructie. Je zorgt dat de machine voldoet
aan de specs, je test de machine en neemt deze uiteindelijk af. Je werkt intern intensief
samen met collega’s van Mechanical-, Electrical-, Software-, Vision engineering, Tooling
en diverse monteurs om tot het beste compromis te komen tussen prijs, kwaliteit en
klanttevredenheid. Je regelt en organiseert de projectmatige inkoop, hetzij mensen, (deel)
machines en andere middelen. Verder signaleer je voortdurend kansen voor ons sales
team zodat zij met jouw input aan de slag kunnen met nieuwe leads!
Kortom: lijkt het jou leuk om te werken in een internationaal team waar jij veel vrijheid
krijgt om jouw project tot een succes te maken? GDO is een platte organisatie waar
korte lijnen centraal staan. Als projectmanager ben jij een techneut in hart en nieren, een
accountmanager die perfect met de klant schakelt, een inkoper die de juiste materialen
& middelen voor zijn project regelt en een people manager die het projectteam – zowel
intern als extern ingehuurd – met de neuzen dezelfde kant op laat wijzen!



JOUW DNA



WAT HEBBEN WIJ JOU TE BIEDEN?

VISIE

GDO wilt toonaangevend zijn, ‘the
leading company’ bij het
ontwikkelen van geautomatiseerde
productieoplossingen voor onze
klanten wereldwijd. Innovatie speelt
de hoofdrol en is, in combinatie
met GDO’s ervaring in Tooling,
Machinery, Vision Systems en
Testing & Diagnostics, de sleutel
tot succes. Voorop staat ons doel
om de hoogste prioriteit te geven
aan de productie efficiëntie van
onze klanten en een maximale
bijdrage te leveren aan hun succes.
Door onze jarenlange ervaring in
industriële automatisering kunnen
we beproefde modulaire
systemen in combinatie met de
nieuwste technologieën omzetten
in oplossingen op maat: van
productontwerp tot complete
productielijnen.

Bij GDO zijn wij continue op zoek naar nieuwe collega’s die onze dienstverlening naar een
hoger technisch niveau tillen en de uitdaging zien tussen technische en commerciële
kansen. We zoeken collega’s die uitblinken in ieder hun specialisatie of expertise, zodat
wij al deze krachten kunnen bundelen en als organisatie sterker worden. De kracht van
GDO is het stimuleren van jouw talent zodat jouw persoonlijke doelen en de
doelstellingen van onze klanten kunnen worden gerealiseerd.

• HBO/WO denk- en werkniveau richting bij voorkeur werktuigbouwkunde.
• Jouw passie is techniek.
• Analytisch denkvermogen, denken in oplossingen en beschikken over
overtuigingskracht.
• Je bent klantgericht, tactisch en communicatief vaardig.
• Leergierig en gedreven attitude.
• Duits is voor jou geen taalbarrière.
• Nice to have: kennis van 3D ontwerpen.

• Uitdagende en afwisselende baan voor lange termijn.
• Aantrekkelijk salaris met groeiperspectief.
• 27 vakantiedagen en daarnaast 13 ADV-dagen o.b.v. een 40-urige werkweek.
• Ruimte om je te ontplooien & te ontwikkelen is ruimschoots aanwezig.
Interesse?
Wij ontvangen graag jouw CV en motivatie via e-mail of we ontvangen jouw motivatie op
een andere originele manier. Voor meer informatie kun je contact opnemen via
jobs@gdo-bv.com.
Ook freelancers / zzp’ers zijn van harte welkom om te solliciteren!

“ Inmiddels ben ik 11 jaar in dienst nadat ik via mijn afstudeerstage bij GDO terecht ben
gekomen. Iedere dag is het werk compleet anders wat voor mij het werk enorm
afwisselend en uitdagend blijft maken. De grootste kick krijg ik als er na een paar
maanden een nieuwe machine staat te draaien die wij met z’n allen van A tot Z hebben
bedacht en gebouwd. ”

Sander Besseling (33 jaar) - Projectmanager bij GDO B.V.

