
 

   

  

 

 

Jij bent iemand die niet snel de draad kwijt raakt en jij kunt moeiteloos overschakelen van 

het ene naar het andere project.  

Jouw hoofdtaak is het installeren en optimaliseren van elektrotechnische installaties zoals 

het opbouwen van elektronische kasten en veldbedrading van machines. Dit gebeurt op 

onze locatie in Eygelshoven echter het kan ook voorkomen dat, wanneer een machine bij 

één van onze klanten wordt geplaatst, je dit op locatie zult moeten doen.  

Aangezien zich onze klanten in zowel binnen- als buitenland bevinden heb je er geen 

moeite mee om zo nu en dan te reizen.  

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 

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?  

✓ Je bereidt installatiewerkzaamheden voor (werkopdracht goed voorbereiden)  

✓ Je interpreteert elektrotekeningen en informatie en vertaalt deze naar 

werkzaamheden  

✓ Je assembleert deelproducten  

✓ Je monteert en demonteert componenten  

✓ Je legt kabels/draden/leidingen aan  

✓ Je bepaalt de positie van componenten en route van kabels/leidingen  

✓ Je stelt componenten en installaties in (bijvoorbeeld frequentieregelaars)  

✓ Je zorgt voor het aanbrengen van wijzigingen in en het up-to-date houden van 

elektrotekeningen.  

✓ Je voert metingen en controles uit zodat de elektrotechnische installaties voldoen 

aan de gestelde eisen en onder spanning kunnen worden gezet.  

✓ Je gaat machines en/of installaties testen 

  



 

   

Welke kwalificaties breng je mee?  

✓ Je bent in staat om elektrotechnische tekeningen en programma's te lezen en te 

maken  

✓ Je kunt overweg met diverse meetgereedschappen en/of meetmachines en 

meetapparatuur zoals multimeters en oscilloscopen.  

✓ Je bent in staat om machines, elektrokasten en bedradingen op te bouwen  

✓ Ervaring met installeren/aansluiten PLC en Servo  

✓ Bij voorkeur heb je ervaring met opbouwwerkzaamheden  

✓ Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs B  

✓ Je spreekt de Duitse taal  

✓ Je hebt er geen moeite mee om incidenteel ( 3 a 4 keer per jaar ) te reizen ivm het 

opleveren van een machine  

✓ Je hebt geen vliegangst  

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 

✓ 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: Tom Christophe via jobs@gdo-bv.com,  

Of bel voor meer informatie: 045-5439251 


