
 

 
   

  

 

 

 

 

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 ontwik-

keld tot een machinebouwer van speciaal machines voor industriële automatisering en vi-

sion-inspectie. Ook hebben wij een aantal eigen producten ontwikkeld. Wij hebben meer 

dan 100 jaar ervaring in de gereedschaps-, matrijs-, en speciale materialen-industrie, indu-

striële automatisering en high-end vision inspectie. Wij zijn met name gespecialiseerd in het 

vervaardigen van prototypes en klein seriewerk. Naast het hoofdkantoor in Eygelshoven 

hebben we een vestiging in Haarlem, Duitsland, Ierland en werken we samen met een 

agentschap in Minneapolis.    

Met andere woorden je komt te werken bij een innoverend en internationaal georiënteerd 

bedrijf met een enorme historie. Jouw collega’s zijn enthousiaste techneuten die zich iedere 

dag opnieuw met veel passie inzetten. 

 

Wat ga je doen? 

Sinds 2021 is GDO BV eveneens producent van het Anestacia Narcose systeem. Een ma-

chine die ervoor zorg draagt dat biggen op een diervriendelijke en pijnvrije manier gecas-

treerd kunnen worden.  

Als Product Owner / Commercieel Service Monteur ben jij het eerste aanspreekpunt voor 

onze klanten in de agrarische sector. Je bent niet alleen verantwoordelijk voor de verkoop 

van deze machines echter je speelt eveneens een grote rol bij de levering van spare-parts. 

Het onderhoud en de reparaties aan de machines kunnen plaatsvinden op locatie in Duits-

land óf op onze vestiging in Nederland. Door jouw technische kennis ben je in staat om 

deze reparaties en onderhoudswerkzaamheden perfect uit te voeren. Tenslotte ben je ver-

antwoordelijk voor de gehele afhandeling van de service calls.  

 

Welke kwalificaties breng je mee? 

• Voor deze functie beschik je over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel 

mondeling als schriftelijk en beheers je naast de Nederlandse taal ook de Duitse 

taal.  

• Je hebt bij voorkeur kennis van óf ervaring met de agrarische branche (varkensindu-

strie) en je spreekt dan ook de taal van de varkenshouder 

 



 

 
   

• Je hebt er geen moeite mee om veelvuldig te reizen en je beschikt over een grote 

mate van zelfstandigheid.  

• Je hebt oog voor detail en kwaliteit en legt hier dan ook de focus op. 

• Je bent efficiënt, pragmatisch en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel. 

 

Wat hebben wij jou te bieden?  

✓ Een inspirerende internationaal georiënteerde 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)  

 

✓ Een 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 vrij-

heid, 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 

 


