
 

   

  

 

 

Schroefde jij vroeger de radio, het tosti-apparaat of het bestuurbare autootje al uit elkaar 

men wist je het daarna weer naadloos in elkaar te zetten? Vind je dat nu nog steeds leuk om 

te doen en heb je jouw vaardigheden in de loop der jaren al wat verbeterd? Dan is de 

functie van mechanisch monteur binnen GDO vast iets voor jou. 

 

Als mechanisch monteur in de machinebouw ga je samen met jouw collega’s van de 

afdelingen Engineering, Elektro, PLC en Vision, aan de slag met het bouwen van machines. 

Ook zul je je bezig houden met service en onderhoud aan bestaande machines in binnen- 

en buitenland. Tevens verwachten we van je dat je mee denkt over verbeteringen en 

oplossingen aandraagt. 

 

Hoe ziet jouw dag eruit: 

Om 07:30 uur start jouw werkdag. Een korte briefing volgt en het werk wordt verdeeld. Jij 

weet precies wat er vandaag van je verwacht wordt aangezien er een FAT gepland staat. 

Altijd spannend zo’n moment. Samen met jouw collega’s heb je hard gewerkt om de 

machine in perfecte staat te krijgen. Gelukkig is de klant er ook van overtuigd en wordt er 

groen licht gegeven voor de inbedrijfstelling op een later moment. 

Tegelijkertijd krijg je een nieuw project toebedeeld en ga je hiermee aan de slag. Voor 

volgende week staat er nog een serviceklus in het buitenland gepland waarbij je nu al wat 

voorbereidingen kunt treffen. Kortom genoeg te doen en vooral veel afwisseling 

  

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 speciaal machinebouwer voor industriële automatisering en vision-

inspectie. Wij hebben meer dan 100 jaar ervaring in de gereedschaps-, matrijs-, en speciale 

materialenindustrie, 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? 

✓ Het bouwen en assembleren van verschillende soorten machines 

✓ Het opbouwen van de machines in de werkplaats en op locatie bij de klant 

✓ Onderhoud en aanpassingswerkzaamheden in de werkplaats en op locatie bij de 

klant 

✓ Samen met collega’s zorg jij voor het waarborgen van de kwaliteit.  

✓ Je doet oplossingsvoorstellen van eventuele problemen bij dagelijkse 

werkzaamheden en ter verbetering van het werkproces (LEAN) 

✓ Je zorgt ervoor dat de machine perfect is afgesteld en uitvoerig is getest als 

voorbereiding op een afname (FAT) met de klant 

 

Welke kwalificaties breng je mee? 

✓ Je beschikt over een opleiding MBO richting autotechniek, werktuigbouwkunde of 

mechatronica 

✓ Je hebt bij voorkeur ervaring als monteur machinebouw, automonteur of 

vliegtuigmonteur. Ervaring is een pré, heb je net de opleiding afgerond dan nodigen 

wij jou ook heel graag uit voor een kennismaking. 

✓ Je kunt zowel zelfstandig als in een teamverband werken, bent nauwkeurig, 

gestructureerd en hebt veiligheid hoog in het vaandel staan. 

✓ Je vindt het leuk om telkens weer aan een andere machine te werken 

✓ Je bent stressbestendig en ook in een dynamische werkomgeving kun jij jouw rust 

bewaren. 

✓ Je bent je bewust van het beschikbare budget en de deadlines en bent bereid een 

stapje extra te zetten indien nodig 

✓ Naast de Nederlandse taal spreek je ook de Duitse en/of Engelse taal. 

✓ Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs B 

✓ Vanwege het internationale karakter van deze functie heb je er geen moeite mee om 

te reizen voor je werk. 

✓ Je bent altijd vriendelijk en klantgericht bij werkzaamheden bij de klant 

 

  



 

   

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 passend salaris conform CAO Metalektro, 27 verlofdagen én 13 ADV dagen bij 

een fulltime dienstverband (40 uur)  

 

✓ Reiskosten- en pensioenregeling  

 

✓ Je krijgt optimaal de kans om jouw talent verder te ontplooien.  

 

✓ Wij bieden jou diverse trainingen om jouw vaardigheden en ontwikkelmogelijkheden 

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! 

 

Indien jij op zoek bent naar een nieuwe uitdaging binnen een high-tech bedrijf met veel 

vrijheid, ruimte voor creativiteit, flexibiliteit en leuke collega's, bel ons dan voor het maken 

van een afspraak. Tijdens een kennismakingsgesprek laten wij jou exact zien waarom wij zo 

trots zijn op GDO. 

 

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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