
 

   

  

 

 

 

Door jouw kennis en kunde van diverse verspaningstechnieken ga jij geen uitdaging uit de 
weg en ben jij een kei in het verder uitbreiden van ons klantenbestand. Je wordt helemaal 
gelukkig zodra je aan tafel zit bij jouw prospect en je de mogelijkheid krijgt om te luisteren 
naar de behoefte van deze potentiële klant zodat je één van onze totaaloplossingen kunt 
aanbieden. 

Wie zijn wij: 

GDO bv te Eygelshoven kent zijn oorsprong vanuit de mijnindustrie. In 1899 opgericht en 
begonnen als gereedschapsbouwer voor de mijnbouw. Inmiddels hebben wij ons ontwikkeld 
tot een speciale machinebouwer voor industriële automatisering en vision-inspectie. Wij 
hebben meer dan 100 jaar ervaring in de gereedschaps-, matrijs-, en speciale materialen-
industrie, industriële automatisering en high-end vision inspectie. Wij zijn met name 
gespecialiseerd in het vervaardigen van prototypes en klein seriewerk. Met andere woorden 
je komt te werken bij een innoverend bedrijf met een enorme historie. Jouw collega’s zijn 
enthousiaste techneuten die zich iedere dag opnieuw met veel passie inzetten. 

Wat ga je doen: 

Als verkoper buitendienst wordt je verantwoordelijk voor de verdere uitbreiding van ons 
klantenbestand. Door jouw kennis van de branche heb je al een netwerk binnen de 
verspaning maar heb je er ook geen moeite mee om aan koude acquisitie te doen. Het liefste 
spring je iedere dag in de auto om meerdere klanten/prospects te bezoeken. Jij bent 
onderscheidend in deze markt aangezien je een expert bent op verspaningsgebied en 
derhalve jouw klant/prospect op een uitstekende inhoudelijke manier kunt adviseren 
waarbij verkoop een logische gevolg is. 

Welke verantwoordelijkheden heb je nog meer: 

 Je bent verantwoordelijk voor het verkopen van verspaningsproducten en 
modulebouw  

 Je gaat je bezig houden met de verdere uitbouw van ons klantenbestand met als doel 
het genereren van omzetverhoging. 

 Actief prospecteren en werving van nieuwe opdrachten zowel nationaal als 
internationaal (Euregio) waarbij je zorgt voor verdere positionering van GDO binnen 
de markt. 

 Je bent in staat om de wensen van de klant om te zetten naar een op maat gemaakt 
voorstel 

 



 

   

Wat breng je mee?  

 

 Je  beschikt over een HBO werk- en denkniveau 
 Bij voorkeur heb je een commerciële / technische opleiding afgerond en beschik je 

over kennis van verspaning / modulebouw 
 Je hebt aantoonbare commerciële (internationale) werkervaring in deze industrie 
 Naast de Nederlandse taal beheers je ook de Duitse taal in woord en geschrift 
 Je beschikt over een gezonde dosis enthousiasme en overtuigingskracht en kun je 

goed werken in een team met korte lijnen. 
 Je bent zelfstandig, hebt verantwoordelijkheidsgevoel en je bent een sterke 

relatiebouwer 
 Door jouw jarenlange werkervaring heb je een uitgebreid netwerk binnen de maak 

industrie opgebouwd 

 
 

Wat hebben wij jou te bieden: 

 

 Een inspirerende werkomgeving. Ons hoofdkantoor is te vinden in Eygelshoven en is 
te omschrijven als modern industrieel (oftewel een stoere plek om te zijn). 

 Een toffe sales functie waarbij je veel vrijheid krijgt om deze zelf in te richten 
 Een passend salaris aangevuld met een mooi bonus systeem 
 27 verlofdagen én 13 ADV dagen bij een fulltime dienstverband (40 uur) 
 Reiskosten- en pensioenregeling 
 Laptop en mobiele telefoon om jouw werk optimaal te kunnen uitvoeren 
 Je krijgt optimaal de kans om jouw talent verder te ontplooien 
 Ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën. Daar staan we altijd voor open. 
 Bij ons mag je altijd jezelf zijn. We moedigen het zelfs actief aan! 

 

 

Interesse? Neem dan contact op met: Wendy Meys via wendy.meys@gdo-bv.com,  

Of bel voor meer informatie: 045-5464770 
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